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Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 

Tid: Onsdag den 1 juni 2022, kl. 19:00 (18.00, se nedan).  

Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus 

Information från Polisen  

Klockan 18.00–19.00 kommer Per Holmberg från Polisen att informera fullmäktiges 
ledamöter och ersättare om valsäkerhet och personsäkerhet för förtroendevalda. 
Sammanträdet börjar därför klockan 19.00.  

Deltagande på distans  

Eventuell distansnärvaro ska anmälas en vecka i förväg. Observera att distansnärvaro inte är 
möjlig under föreläsningen kl 18-19.  

Anmälan om förhinder 

Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar kommunsekreteraren 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se  

Publicering av handlingar på webben 

Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se. Vid frågor, kontakta 
kommunsekreteraren eller knivsta@knivsta.se  

Förtäring  

Kommunfullmäktige bjuder alla ledamöter och ersättare på smörgås och kaffe i en paus 
under sammanträdet.  

Webbsändning 

Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.  

 

Välkomna!  

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande 

  

mailto:siobhan.gorny@knivsta.se
http://www.knivsta.se/
mailto:knivsta@knivsta.se
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Föredragningslista 

  

 
 

Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 

Förslag: Protokollet justeras den 15 juni 2022 av ordföranden och två 
justerare.  

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälnings- och informationsärenden 

a) Anmälda beslut och skrivelser 

Beslut från kommunstyrelsen, § 80, 2022-04-25, Revisionsrapport – 
Granskning av investeringsprocessen 

b) Kommunalråden informerar 

  

5. Ledamöternas frågor 

Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till socialnämndens ordförande 
om narkotikahandel i kommunen 

KS-2022/97 

6. Interpellationer 

Interpellation från Pierre Janson (KNU) till socialnämndens 
ordförande om utsatta barn 

KS-2022/98 

Beslutsärenden   

7. Anmälan av motioner 

 

 

8. Övriga valärenden – Entlediganden och fyllnadsval 

 

 

9. Bildande av naturreservat Ängbyskogen 

Kommunstyrelsen bereder ärendet 2022-05-23 
Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 48, 2022-05-02 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-04-14 
Beslutshandling 2022-04-13 
 

KS-2021/676 

10. Reviderat partistöd 

Kommunstyrelsen bereder ärendet 2022-05-23 
Tjänsteutlåtande 2022-05-06 
Beredningens slutdokument 2022-05-05 
 

KS-2022/314 
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11. Inrättande av visselblåsarfunktion 

Kommunstyrelsen bereder ärendet 2022-05-23 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Förslag om ändring i reglementet för styrelsen och nämnder i Knivsta 
kommun 
Förslag till arbetsordning för handläggning av rapport om 
missförhållanden 
Förslag om ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 
Förslag om ändring i kommunstyrelsens informationshanteringsplan 
SKR:s cirkulär 2021-11-04, Den nya visselblåsarlagen 
 

KS-2022/181 

12. Kommunal borgen Knivstavatten AB 

Beslut från kommunstyrelsen, § 82, 2022-04-25 
Tjänsteutlåtande 2022-03-21 
Kommunal borgen Knivstavatten AB 

 

KS-2022/204 

13. Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta 
3:1 

Beslut från kommunstyrelsen, § 74, 2022-04-25 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 36, 2022-03-14 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, 
Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1  
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat 
verksamhetsområde, dokument id:20190910-30059  
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga 
vattentjänster, 2021-11-15  
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 
 

KS-2022/209 

14. Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen 

Beslut från kommunstyrelsen, § 75, 2022-04-25 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 37, 2022-03-14 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, 
Solhagavägen  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till 
utökat verksamhetsområde, dokument ID: 20190910-30059  
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för 
dricksvatten, 2021-11-10  
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-
30 (se ärende 13) 
 

KS-2022/210 

15. Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 

Beslut från kommunstyrelsen, § 76, 2022-04-25 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  

KS-2022/211 
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Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 38, 2022-03-14  
Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, 
Margarethahemmet  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till 
utökat verksamhetsområde, dokument id:20190910-30059.  
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för 
dricksvatten, 2021-11-15  
Bilaga 1.2 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för 
spillvatten, 2021-11-15  
Bilaga 1.3 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för 
dagvatten-gata, 2021-11-15  
Bilaga 1.4. - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för 
dagvatten-fastighet, 2021-11-16  
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte (se ärende 
13) 
 

16. Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 

Missiv 2022-04-20 
Revisionsberättelse KPMG 2021 
Revisionsberättelse folkvalda 2021 
Årsredovisning 2021 
 

KS-2022/281 



  

 

 Fråga till Socialnämndens ordförande Kerstin Eskhult ( C) 

 

Tänker Du gör något för att motverka den ökade försäljningen av narkotika i Knivsta? 

Enligt uppgifter från kommunpolisen och enligt färsk brottsstatistik för 2021 ökar försäljningen av 

narkotika i Knivsta kommun. 

Av erfarenhet vet vi att ökad narkotikahandel även medför en ökad risk för andra typer av grov 

brottslighet. 

Är du som ordförande i Socialnämnden beredd att göra några åtgärder för att motverka den ökande 

droghandeln i Knivsta? 

 

Lennart Lundberg,  KF-ledamot Knivsta.Nu 

 



 

 

 

 

Interpellation till socialnämndens ordförande Kerstin Eskhult (C) 

 

Utred utsatta barns behov i lagstadgad tid. 

 

Av en artikel i UNT den 8 maj framgår det att det finns allvarliga brister i socialnämndens utredningar 

av stöd till utsatta barn. Problemen har pågått under minst fyra år och enligt artikeln har minst 56 

utredningar pågått i längre tid än fyra månader. Flera utredningar var inte avslutade efter 13 

månader, trots att det i orosanmälningar efter information från skolsköterskor och pedagoger 

kommit fram att de aktuella barnen kan ha varit utsatta för exempelvis våld och drogmissbruk i sina 

hem. 

Det betyder enligt Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), att de utsatta barnen inte ens får en 

chans att få hjälp om de behöver det. 

Knivsta.Nu ser mycket allvarligt på det som hänt och anser att de allvarliga bristerna omgående 

måste åtgärdas för barnen skull. 

Därför frågar jag dig som ordförande i socialnämnden: Kerstin, vad har du vidtagit för åtgärder i 

nämnden för att lösa det här problemet?                 

Varför har dom tidigare åtgärderna inte löst detta allvarliga problem? 

Vad gör socialnämnden för att säkerställa att utredningar om utsatta barn framöver kommer att 

genomföras i lagstadgad tid, det vill säga inom fyra månader? 

Hur säkerställer ni att det finns personal med rätt kompetens att utföra dessa utredningar? 

Svaren brådskar för barnens skull. 

 

Pierre Janson, ledamot av kommunfullmäktige 
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Handläggare 
Siobhán Górny, 
kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-05 

Diarienummer 
KS-2021/676 

   

 

Kommunstyrelsen 

Bildande av naturreservat Ängbyskogen, förslag efter återremiss 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar Knivsta kommun det område som framgår av 
den heldragna röda linjen i beslutshandlingens beslutskarta som naturreservat. 

2. Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 

3. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden i den utsträckning som behövs för att uppnå syftet 
med reservatet. Inskränkningarna framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, 
del A. 

4. Med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar Knivsta kommun fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla de intrång som behövs för att tillgodose 
syftet med reservatet och som framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del B. 

5. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun ordningsföreskrifter om 
vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet. Ordningsföreskrifterna framgår av 
beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del C. 

6. Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
fastställer Knivsta kommun skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen. 

7. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark-, och vattenområden berörs inom reservatsområdet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ängbyskogen är utpekat i översiktsplanen som ett viktigt tätortsnära grönområde. År 2016 
gavs förvaltningen uppdraget att ansöka om statliga LONA-medel (naturvårdsverkets lokala 
naturvårdsmedel), med syfte, bland annat, att utreda Ängbyskogen som ett eventuellt 
kommunalt naturreservat. För att området ska kunna bli ett naturreservat krävs beslut i 
kommunfullmäktige.  

Ärendets tidigare beredning 

Ärendet väcks av samhällsutvecklingsnämnden. Nämndens första förslag, SUN § 101, 2021-
10-04, återremitterades av kommunstyrelsen den 6 december 2021, § 189. 
Kommunstyrelsens motivering var att öka flexibiliteten i reservatföreskrifterna i del B för att 
vid behov effektivt kunna bekämpa angrepp av granbarkborre, möjliggöra för rågrannar att i 
direkt anslutning till den egna tomtmarken begränsa utbredningen av sly med handverktyg 
samt att i reservatföreskrifterna göra det möjligt att upplåta jakt genom arrendeavtal med 
jaktlag som bedriver jakt i området och genom avtalet reglera jakten i lämplig omfattning, 
tillåtna metoder och tider för jakten.  
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Samhällsbyggnadskontorets beredning av ärendet kan läsas i tjänsteutlåtandet daterat 2022-
04-14 och de föreslagna reservatsbestämmelserna framgår av beslutshandlingen daterad 
2022-04-13.  

Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys  

För analyser, se tjänsteutlåtandet från samhällsutvecklingsnämnden daterat 2022-04-14.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 48, 2022-05-02 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-04-14 
Beslutshandling 2022-04-13 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Park- och naturenheten 
Länsstyrelsen 

 

 

 

 

Daniel Lindqvist, kommundirektör  Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
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Samhällsutvecklingsnämnden  PROTOKOLL 1 (2)  

Sammanträdesdatum  
2022-05-02 §§ 47-48 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-05-26 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-05-05 Datum när anslaget tas ner 2022-05-27 

 

 
§ 48   Dnr: SUN-2021/386 

Bildande av naturreservatet Ängbyskogen 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar Knivsta kommun det område som 
framgår av den heldragna röda linjen i beslutshandlingens beslutskarta som 
naturreservat. 

2. Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 
3. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun inskränkningar i rätten 

att använda mark- och vattenområden i den utsträckning som behövs för att uppnå 
syftet med reservatet. Inskränkningarna framgår av beslutshandlingens 
reservatsföreskrifter, del A. 

4. Med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar Knivsta kommun fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla de intrång som behövs för att 
tillgodose syftet med reservatet och som framgår av beslutshandlingens 
reservatsföreskrifter, del B. 

5. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun ordningsföreskrifter 
om vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet. Ordningsföreskrifterna 
framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del C. 

6. Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Knivsta kommun skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen. 

7. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark-, och vattenområden berörs inom reservatsområdet.  

8. Beslutet justeras omedelbart. 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 2 (2)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer utskickat förslag mot avslag.  
Ordförande ställer beslut om omedelbar justering mot justering 9 maj 2022. 
 
Omröstning 
De ledamöter som röstar ja till utskickat förslag säger JA. 
De ledamöter som röstar nej till utskickat förslag säger NEJ. 
Harriet Swanberg (S), Jacob Risberg (MP), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Leif Eriksson (C),  
Thomas Malmer (KD), Thor Övrelid (M), Gunnar Gidlund (KD) och Martin Sjödin (S) röstar 
JA. 
Johan Helenius (SD) röstar NEJ. 
 
Med 8 JA-röster mot 1 NEJ-röster beslutar samhällsutvecklingsnämnden att bifalla 
Utskickat förslag. 
De ledamöter som röstar ja till omedelbar justering säger JA.  
Enhälligt beslut.  
 
Reservationer 
Johan Helenius reserverar sig mot det utskickade förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
 
Kommunen beslutar att bilda ett kommunalt naturreservat av Ängbyskogen i 
överensstämmelse med de föreskrifter och geografisk utbredning som ligger till grund för 
beslutet. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 
Beslutshandling bildande av Naturreservatet Ängbyskogen, med bilagor. 
Carin von Köhler, tillförordnad park- och naturchef, föredrar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Carin von Köhler 

Tjänsteskrivelse 
2022-04-14 

Diarienummer 
SUN-2021/386 

   

 

Samhällsutvecklingsnämnden  

Bildande av naturreservatet Ängbyskogen 

 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige: 

 

1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar Knivsta kommun det område som 
framgår av den heldragna röda linjen i beslutshandlingens beslutskarta som 
naturreservat. 

2. Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 

3. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden i den utsträckning som behövs för att uppnå 
syftet med reservatet. Inskränkningarna framgår av beslutshandlingens 
reservatsföreskrifter, del A. 

4. Med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar Knivsta kommun fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla de intrång som behövs för att 
tillgodose syftet med reservatet och som framgår av beslutshandlingens 
reservatsföreskrifter, del B. 

5. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun ordningsföreskrifter 
om vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet. Ordningsföreskrifterna 
framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del C. 

6. Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Knivsta kommun skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen. 

7. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark-, och vattenområden berörs inom reservatsområdet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Kommunen beslutar att bilda ett kommunalt naturreservat av Ängbyskogen i 
överensstämmelse med de föreskrifter och geografisk utbredning som ligger till grund för 
beslutet. 

 

Bakgrund 

 

År 2016 gavs förvaltningen uppdraget att ansöka om statliga LONA-medel 
(naturvårdsverkets lokala naturvårdsmedel), med syfte att bilda naturreservat för Gredelby 
hagar och Trunsta träsk samt utreda de två områdena Kölängens ädellövskog och 
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Ängbyskogen inför eventuella bildanden av kommunala naturreservat (SUN-2016/648).  
Förvaltningen föreslår utifrån utredningarna bildandet av ett naturreservat i Ängbyskogen i 
syfte att bevara naturliga processer och ett tillgängligt friluftsliv.  

Ängbyskogen är ett grönområde som är utpekat i översiktsplanen som ett viktigt tätortsnära 
grönområde. Skogen nyttjas idag flitigt av flera förskolor, en skola, ett stort antal 
friluftslivsorganisationer och ryttare och fotgängare. Upplandsleden går genom skogen. 
Skogen hyser också höga naturvärden som framförallt är knutna till en kontinuitet av gamla 
träd, död ved och kalkpåverkad mark.  

Beslutshandling inklusive bilagor för naturreservat Ängbyskogen har tagits fram med hjälp av 
befintliga och nya inventeringar av naturvärden och värden för friluftslivet. Området har 
naturvärdesinventerats enligt standard av certifierat naturföretag och besökts ett flertal 
gånger av tjänstepersoner från kommunen. Naturreservatets avgränsning och funktion har 
stämts av mot de åtaganden kommunen har gjort genom det så kallade Fyrspårsavtalet.  

Dialog har förts om förslaget till beslut med bland annat länsstyrelsen i Uppsala län, 
Upplandsstiftelsen, lokala intresseorganisationer och allmänheten. 

Justeringar som har gjorts efter tidigare dialog med nämnden innefattar möjlighet för 
intilliggande fastighetsägare att röja sly och kapa grenar intill deras fastighetsgräns, en 
breddning av möjligheten att begränsa granbarkborrar med olika åtgärder och föreskrift som 
förbjuder jakt har strukits.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Arbetet med att utreda de tre reservatsområdena har skett parallellt.   
Kostnaden för att ta genomföra LONA-projektet  har uppgått till 638 000 kronor och  
finansierats med 319 000 kronor genom LONA-medel. Återstående 319 000 kronor har 
finansierats genom parkenhetens driftsbudget.  
 
Vid bildandet av naturreservatet har kommunen möjlighet att ansöka om markåtkomstbidrag, 
vilket kan motsvara upp till 50% av fastighetens marknadsvärdeminskning.  
 
Den årliga drift- och underhållskostnaden beräknas ligga kvar på samma nivå som i dag.  

Besökstrycket i skogen ökar, vilket sannolikt kommer att öka behovet av driftskostnader över 
tid. Detta behov är dock oberoende av reservatsbildning. Skötselplanen som ingår i 
reservatsbeslutet kommer att kunna effektivisera skötseln av området då det underlättar 
prioriteringen av åtgärder.  

 

Barnkonsekvensanalys 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 

Beslutshandling bildande av Naturreservatet Ängbyskogen, med bilagor. 
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Beslutet ska skickas till 

Akten 

Park- och naturenheten 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

Jenny Rydåker 

Samhällsbyggnadschef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Bildandet av naturreservatet Ängbyskogen säkrar barnens tillgång till närnatur på mycket 
lång sikt. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Syftet med reservatet är delvis friluftsliv och naturpedagogik. 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Naturreservatet Ängbyskogen  

Knivsta kommun 
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Bildande av naturreservatet Ängbyskogen i Knivsta kommun 

 

Beslut 
 

Knivsta kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område som 

utmärkts på bifogad beslutskarta som naturreservat. 

Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 

vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 

reservatsområdet. 

Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 
 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och 

bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, 

skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 

Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 
 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, 

sumpskog, fuktäng, samt den biologiska mångfald i form av arter, 

strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer, 

 återställa trädklädd betesmark,  

 nyskapa barrnaturskog, 

 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 

skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 

 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde med både trädklädda 

och öppna marker, som stimulerar till naturupplevelser, ett aktivt friluftsliv 

och utomhuspedagogik.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamhet eller annan aktivitet 

som riskerar att påverka kontinuitet av tillgång till gamla, döende och 

döda träd, 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 

området, 

 hävda öppna gräsmarker, brynmiljöer och betesmarker, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 genomföra åtgärder som syftar till att återställa områdets hydrologi,   

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 
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Skälen för beslutet 
De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs av naturskogsartad 

tallskog, barrnaturskog, kalkbarrskog, trädklädd betesmark, sumpskog, med rik 

mångfald av kärlväxter, svampar och insekter. Hela området fungerar som 

tätortsnära natur- och friluftsområde för allmänheten och som strategiskt placerad 

lokal för utomhuspedagogik, bland annat för kommunens naturskola. 
 

 

Föreskrifter 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Knivsta kommun 

med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan 

angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 

 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkning i rätten  

att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet.  
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att: 
 

1. avverka, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på annat sätt 

skada eller föra bort levande eller döda träd eller buskar med undantag för 

 

- fällning av träd eller kapning av grenar som utgör fara för människor, 

byggnad eller anordning efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 

- fällning av träd, kapning av grenar eller röjning av sly som är 4 cm eller 

större i diameter i samband med underhåll av intilliggande byggnad eller 

anläggning, efter överenskommelse med reservatsförvaltaren.  

- kapning av sly och grenar med en diameter under 4 cm med handredskap 

inom 10 m från gräns mot egen bostadstomt, enligt område i bilaga 2. Träd 

som är mindre än 4 cm i diameter men särskilt markerade av förvaltaren i 

syfte att säkra en trädkontinuitet får inte kapas. Kapade grenar och sly ska 

forslas bort eller lämnas i reservat efter överenskommelse med 

reservatsförvaltaren, 
 

2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt- 

eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, spränga, muddra, schakta, plöja, 

dämma, nydika, underhållsrensa dike, skyddsdika eller på annat sätt föra bort 

vatten, utfylla, tippa, skada stenblock, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan 

markbearbetning med undantag för 

 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

 

3. uppföra byggnad eller anlägga väg, mast, antenn eller annan anläggning eller 

anordning med undantag för, 
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- uppförande av anordning i samband med underhåll av intilliggande 

byggnad efter överenskommelse med reservatsförvaltaren, 

 

4. dra fram ny mark- eller luftledning eller ledning i vatten, 

 

5. framföra motordrivet fordon med undantag för 

 

- hämtning av fällt jaktvilt 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

 

6. anordna upplag, 

 

7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 

 

8. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande, 

 

9. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras med undantag för 

 

- tamboskap i samband med beteshävd, 

- åtgärder i samband med jordbruksverksamhet i området utmarkerat i bilaga 

2,  

10. upplåta plats för camping, uppställning av husvagn, släpvagn eller motordrivet 

fordon. 

 
Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även markägare och 

innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som är nödvändiga för att 

kunna sköta reservatsområdet eller för att kunna utöva sin särskilda rätt, t.ex, 

servitut.  

 
B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av särskild 

rätt till fastighet förpliktas att tåla 

 

Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar utförs och 

att följande åtgärder vidtas: 

 

1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt gällande anvisningar, 

 

2. igenläggning av diken på ett sätt som inte skadar, eller försumpar mark utanför 

reservatet, i avsikt att minska avrinningen ut ur reservatet,  

 

3. anläggande och underhåll av stängsel eller byggnader för djurhållningens behov,  

 

4. uppmärkning, anläggande och underhåll av stigar och spänger för vandring, samt 

leder för cykling och ridning,  sittbänkar, rastplats, eldstad, vindskydd, 

toaletter, vedförråd,  
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5. fällning eller ringbarkning av mindre träd och röjning av sly i syfte att friställa 

grova lövträd eller tall eller öka ljusinsläpp i skog och skogsbryn. Fällda träd ska 

lämnas kvar i skogen, ris och sly får fraktas ut, 

 

6. naturvårdsinriktad luckhuggning eller utglesning av gran inom område markerat 

på karta, bilaga 2. Fällda träd får fraktas ut,  

 

7. anordning av tillfälliga upplag i samband med skötsel av reservatsområdet, 

 

8. slåtter eller bete,  

 

9. åtgärder i syfte att upprätthålla en trädfri yta i området utmarkerat i bilaga 2,  
 

10. åtgärder i syfte att undvika eller begränsa större angrepp av granbarkborre som 

kan hota prioriterade bevarandevärden, genom barkning, rotkapning av vindfällda 

träd samt utplacering av fällor eller fångstvirke, eller annan åtgärd med syfte att 

begränsa storskaliga angrepp av granbarkborre. Inga träd som fälls i detta syfte 

ska föras ut ur naturreservatet, med undantag för eventuellt fångstvirke, 

 

11. mekanisk bekämpning av invasiva eller främmande arter och stammar, 

 

12. uppsättning och underhåll av informationstavlor, 

 
 

C.  Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas och om 

ordningen i övrigt inom naturreservatet 
 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:  

 

1. insamla mossor, lavar eller svampar med undantag för mindre kollekt för 

artbestämning och plockning av matsvamp,  

 

2. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för håvning eller     

plockning av enstaka individer för artbestämning, utan att skada 

bevarandevärdena,  

 

3. elda eller grilla på annan än av Kommunen särskilt iordningställd plats, eller 

utan Kommunens tillstånd,  

 

4. framföra motordrivet fordon, 

 

5. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande, eller göra inskrift, 

 

6. tälta utan Kommunens tillstånd, 

 

7. cykla annat än på markerade cykelstigar, 
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8. rida, annat än på markerade ridstigar,  

 

9. utan Kommunens tillstånd sätta upp markeringar såsom snitslar eller 

orienteringskontroller annat än tillfälligt i samband med förenings- eller 

skolaktivitet eller liknande,  

 

10. utan Kommunens tillstånd anordna tävling eller arrangemang med fler än 75 

deltagare. 

 

Undantag från föreskrifterna 

 

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för: 

 

- förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att 

genomföra de skötsel- och andra åtgärder som behövs för att tillgodose 

syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan, 

 

- Kommunen, eller av Kommunen utsedd uppdragstagare, att i uppföljnings-, 

miljöövervaknings- eller pedagogiskt syfte utföra inventeringsverksamhet, 

nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation 

av växt- och djurliv inom naturreservatet, 

- genomförande av biologiska undersökningar som inte skadar 

bevarandevärdena. För sådana undersökningar krävs dock Kommunens 

tillstånd, 

 

- Kommunens naturskola att inom den utomhuspedagogiska verksamheten 

elda, såga av grenar eller sly samt framföra motordrivet fordon för 

transporter kopplade till verksamheten, 

 

- innehavare av särskild rätt att utföra de åtgärder som omfattas av den 

särskilda rätten. Detta gäller t.ex. underhåll av befintligt ledningsnät och 

transformatorstation, luftkablar och vägar, 

 

- personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vidta 

nödvändiga åtgärder i samband med övervakning, bekämpning av brand, 

oljeutsläpp, kemikalieutsläpp eller i samband med andra insatser. Anmälan 

ska om möjligt göras till kommunen i förväg, annars efter genomförandet.  
 

 

Fastställelse av skötselplan 
Med stöd av 3 § i förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. fastställer kommunfullmäktige bifogad skötselplan, bilaga 4. 
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Uppgifter om naturreservatet 
Naturreservatets namn Ängbyskogen 

Kommun Knivsta 

Markägare Knivsta kommun 

Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 
Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 

Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 
framgår av översiktskarta, bilaga 3. 

Naturgeografisk 

region 

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark 

(2014), Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta 

kommun, Ekologigruppen, (2019) 

Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 

(2019) 

Markslag och naturtyp 

(ungefärliga arealer) 

Barrnaturskog 44 ha 
Naturskogsartad tallskog 14,7  ha  

Trädklädd hagmark 11,5 ha  

Sumpskog 2 ha 

Äng/Vall 7,1 ha 

 

Beskrivning av naturreservatet 
 

Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort 

och är en del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen 

överallt utom i söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. 

Skogsgränsen är djupt flikig och i låglänta partier går åkermarken långt in i 

skogsområdet. På många platser är skogen tät hela vägen ut till brynet, men det 

finns också delar där brynet är luckigt och i olika stadier av igenväxning. 

Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i söder och sumpskog 

och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns resterna av ett 

torp med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla trädbärande 

hagmarksområden med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets 

inre områden består av lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 

 

Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större 

krondike som delvis har växt igen. I reservatet ingår en gammal inäga som 

sannolikt brukats som äng. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av 

asp och buskage av framförallt slån. 
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Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att 

det är en variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen 

genomkorsas av ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- 

sydlig riktning. Ett vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 

 

Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar 

som ett refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att 

den kan fungera som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för 

hackspettar och andra arter som kan röra sig övre större områden. 

 

Ängbyskogen berörs av Åtgärdsprogrammet för Kalktallskogar och Skyddsvärda 

träd.  

 

Kommunens bedömningar 
Ängbyskogen utgör ett, ur naturvårdssynpunkt sett, mycket värdefullt naturområde 

bestående av barrnaturskog, kalkbarrskog, natutrskogsartad tallskog, 

ädellövmiljöer och sumpskog och vilka hyser en stor mångfald, av växt- och 

djurarter. Skogen är också mycket värdefull som rekreations- och friluftsområde 

för de boende i Knivsta kommun. 

 

För att områdets värden ska bestå behöver området undantas från exploatering 

som innebär att områdets natur- och friluftslivsvärden påtagligt skulle skadas. 

Vidare behövs vissa skötselinsatser för att dessa värden ska bestå och stärkas. 

Kommunen har bedömt att området därför bör förklaras som naturreservat. 

 

Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Ett rikt 

växt- och djurliv och Levande skogar genom att 79,4 hektar skyddsvärd natur ges 

ett långsiktigt skydd. Kommunen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla 

friluftslivsmålen Attraktiv tätortsnära natur och Skyddade områden som resurs för 

friluftslivet. 

 

Kommunen bedömer att detta beslut är förenligt med en ur allmän synpunkt sett 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området 

gällande kommunala översiktsplanen. 

Kommunen bedömer att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 

vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

 

Ärendets beredning 
Skogen är utpekat som ett viktigt tätortsnära grönområde i kommunens 

översiktsplan (2017). Flera inventeringar och planer, såsom Knivsta kommuns 

grönstrukturplan, 2016, Knivsta kommuns skogsskötselplan, 2014 har framhållit 

områdets höga naturvärden. Området har naturvärdesinventerats enligt standard 

2016. 
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Delar av området är klassat som Naturvärdesobjekt av Skogsstyrelsen. Ett stort 

antal arter är också inrapporterade i Artportalen från området. 

 

Synpunkter gällande hur naturreservatet nyttjas har insamlats från ett flertal 

friluftslivsorganisationer och allmänheten under år 2021.  

 

Inkomna remissynpunkter 

 
Se samrådshandling, bilaga 5. 

 

Upplysningar 
Reservatsbeslutet kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas, 

vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller omedelbart, även om 

de överklagas. 

 

Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet ska väcka 

talan hos mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år från det att beslutet på 

vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft vid påföljd att rätten till ersättning 

eller inlösen annars går förlorad. 

 

Knivsta kommun är förvaltare av naturreservatet. 

 

Knivsta kommun ska enligt 2 kap. 9 § miljötillsynsförordningen (2011:13) utöva 

operativ tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 29 kap. 2 och 2a 

§§ miljöbalken gäller bl.a. att brott mot föreskrift som meddelats med stöd av 7 

kap. miljöbalken kan medföra straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot 

meddelad föreskrift, kan Kommunen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid 

vite förelägga om rättelse. 

 

Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag eller med 

stöd av lagen meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån vad där sägs strider 

mot föreskrifter för naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och 

stormskadad skog kan lämnas orörda. 

 

Enligt 3 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har, efter en eventuell 

brand, ägaren eller nyttjanderättshavaren ansvar för bevakning i den utsträckning 

som har beslutats av räddningsledaren efter avslutad räddningsinsats. Behövs 

bevakning med hänsyn till risken för ny brand men kommer bevakningen inte till 

stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller 

nyttjanderättshavarens bekostnad. 

 

Fastighetsägaren innehar jakträtt på sin mark och rätten att överlåta denna enligt 

jaktlag (1987:259). 
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Knivsta kommun kan meddela dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl 

och om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. 

 

Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella bestämmelser till 

skydd för naturmiljön, till exempel: 

 

- Fridlysning av vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon enligt 

jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. 

miljöbalken och artskyddsförordningen (2007:845). 

 

- Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594) 

med visst förbud mot körning i terräng, 

 

- Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) 
 

 

Bilagor 
 

1. Beslutskarta,  

2. Föreskriftskarta 

3. Översiktskarta 

4. Skötselplan med bilagor 

5. Samrådshandling 
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Hur du överklagar  
Kommunens beslut får överklagas till länsstyrelsen i Uppsala län.  

 

Om du vill överklaga beslutet ska ditt överklagande ska vara hos kommunen inom tre 

veckor från det att beslutet kungjordes. Om sista dagen för överklagande infaller på en 

lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen 

kommer in nästa vardag.  

 

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men ges in till kommunen som 

prövar om ditt överklagande lämnats in i rätt tid. Har ditt överklagande kommit i tid 

vidarebefordrar kommunen det till länsstyrelsen.  

 

Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om ditt namn, person- eller 

organisationsnummer, adress, telefonnummer (dock inte hemligt telefonnummer), epost 

och annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig. Dessutom ska adress och 

telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där du kan nås för delgivning 

anges.  

 

Du behöver ange vilket beslut som du överklagar (diarienummer och beslutsdatum), varför 

du anser att kommunens beslut är felaktigt och vilken ändring av beslutet du begär samt de 

omständigheter (bevis) du åberopar till stöd för din begäran.  

 

Mejla ditt överklagande till knivsta@knivsta.se eller skicka det med post till:  

 

Knivsta kommun  

741 75 Knivsta 
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Skötselplan för naturreservatet 

Ängbyskogen 

Knivsta kommun 
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SKÖTSELPLANENS SYFTE   
 

Skötselplanen avser främst att ge anvisningar om hur reservatet ska förvaltas för att syftet 

med naturreservatet ska tillgodoses. Skötselplanen kan, inom ramen för syfte och 

föreskrifter, justeras vid behov. Knivsta kommun ansvarar för revidering och fastställande 

av skötselplaner. 

 

 

SYFTET MED RESERVATET OCH DESS SKÖTSEL 
 

Syftet med naturreservat Ängbyskogen är bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 

värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av området för friluftslivet, skydda, återställa 

eller nyskapa värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter. 

Det preciserade syftet med naturreservatet är att: 

 

 bevara naturskogsartad tallskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, 

sumpskog, fuktäng, samt den biologiska mångfald i form av arter, 

strukturer och processer som förekommer i dessa miljöer, 

 återställa trädklädd betesmark,  

 nyskapa barrnaturskog, 

 bevara områdets biologiska kulturarv med spärrgreniga träd, böljande 

skogsbryn och ängslyckor i skogsmiljön, 

 bevara ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde med både trädklädda 

och öppna marker, som stimulerar till naturupplevelser, ett aktivt 

friluftsliv och utomhuspedagogik.  

 

Syftet uppnås främst genom att: 

 inte tillåta skogsbruk eller exploaterande verksamhet eller annan aktivitet 

som riskerar att påverka kontinuitet av tillgång till gamla, döende och 

döda träd, 

 inte tillåta verksamhet eller aktivitet som riskerar att rubba hydrologin i 

området, 

 hävda öppna gräsmarker, brynmiljöer och betesmarker, 

 friställa spärrgreniga träd, 

 genomföra åtgärder som gynnar prioriterade arter, 

 genomföra åtgärder som syftar till att återställa områdets hydrologi,   

 vidta åtgärder för att underlätta allmänhetens friluftsliv och verksamhet 

för utomhuspedagogik. 
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BESKRIVNINGSDEL 
 

Uppgifter om naturreservatet 
Naturreservatets 
namn 

Ängbyskogen 

Kommun Knivsta 

Markägare Knivsta kommun 

Berörda fastigheter Hagelstena1:2, Trunsta 3:21, Granlund 2:3, Knivsta-Tarv 1:1, 
Ängby 2:1, Ängby 1:1, Knivsta-Tarv s:2 

Förvaltare Knivsta kommun 

Reservatets areal 79,4 ha 

Lägesbeskrivning Reservatet är beläget på västra sidan av Knivsta tätort. Läget 
framgår av översiktskarta, bilaga 3. 

Naturgeografisk 

region 

Svealands sprickdalsterräng med lerslättsdalar och sjöbäcken 
(24). 

Bedömningar Skötselplan för Knivsta kommuns skogs- och naturmark 

(2014), Vad händer när kottarna tar slut? (2016), 

Knivsta kommuns Grönstrukturplan (2016), 

Naturvärdesinventering vid Nydal och Ängby, Knivsta 

kommun, Ekologigruppen, (2019) 

Sammanställning av inrapporterade arter, Knivsta kommun 

(2019) 

Markslag och 

naturtyp (ungefärliga 

arealer) 

Barrnaturskog 44 ha 
Naturskogsartad tallskog 14,7  ha  

Trädklädd hagmark 11,5 ha  

Sumpskog 2 ha 

Äng/Vall 7,1 ha 

 

 
 

 

 

Allmän beskrivning   

Ängbyskogen ligger norr om Gredelbyleden väster och nordväst om Knivsta tätort och är 

en del av ett starkt kulturpräglat landskap. Åkermark omgärdar hela skogen överallt utom i 

söder och sydost där skogen avgränsas av tät småhusbebyggelse. Skogsgränsen är djupt 

flikig och i låglänta partier går åkermarken långt in i skogsområdet. På många platser är 

skogen tät hela vägen ut till brynet, men det finns också delar där brynet är luckigt och i 

olika stadier av igenväxning. Terrängen är kuperad med tallskog i väster och i branterna i 

söder och sumpskog och fuktäng i de mittersta, låglänta delarna. Intill fuktängen finns 

resterna av ett torp med jordkällare. På uddar längst i norr och väster finns gamla 

trädklädda betesmarker med spärrgreniga jätteekar och oxlar. Stora delar av reservatets inre 

områden består av lågörtsgranskog med en kalkgynnad markfunga. 

 

Flera diken genomlöper skogen, däribland några mindre skogsdiken och ett större krondike 

som delvis har växt igen. I reservatet ingår en gammal inäga som sannolikt brukats som 
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äng. Runt denna finns öppnare brynmiljöer med dungar av asp och buskage av framförallt 

slån. 

 

Området omfattar ett flertal naturtyper och terrängen är kuperad, vilket innebär att det är en 

variationsrik miljö där besökare kan hitta rum av olika karaktär. Skogen genomkorsas av 

ett virrvarrr av stigar och Upplandsleden går genom den i nord- sydlig riktning. Ett 

vindskydd med eldplats finns i de västra delarna. 

 

Ängbyskogen ligger relativt isolerad från övrig skog i kommunen och fungerar som ett 

refugium för de arter som finns kvar här. Storleken på skogen innebär att den kan fungera 

som livsmiljö för skogsmesar och ingå i födosöksområde för hackspettar och andra arter 

som kan röra sig övre större områden. 

 

Ängbyskogen berörs av Åtgärdsprogrammet för Kalktallskogar och Skyddsvärda träd 

 

Historisk och nuvarande markanvändning 
Från historiska kartor kan utläsas att Ängbyskogen har samma karaktär på landskapsnivå 

idag som den har haft minst sedan mitten av 1800-talet. Samma ängslycka som ses på den 

häradsekonomiska kartan från mitten av 1800-talet (se figur 1) finns kvar idag.  

Stora delar av skogen har sannolikt betats under denna tid, medan de små trädfria 

områdena har brukats som åker eller äng.  

Trädskiktet är över lag gammalt, men skogen är mer eller mindre påverkad av skogsbruk 

överallt.  Endast en mindre del av skogen har kalhuggits, men vissa områden är åkermark 

som har planterats med gran, eller björk. Några områden har karaktär av gammal, trädklädd 

betesmark i igenväxningsfas, och här är skogen på beståndsnivå yngre, med enstaka äldre 

träd inuti.  
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Figur 1. Från Häradsekonomiska kartan 1859-63. Rosa är åkermark, grönt är slåttermark och 

beige är skogsmark. Stjärnor är barrträd och ringar lövträd. Ängslyckan i mitten syns tydligt, 

liksom diket som rinner ut  ur skogen och genom åkern öster om lyckan. Källa: Lantmäteriet 

 

Under 1900-talet har en åkerlycka har skapats söder om den ursprungliga. På 1960-talet var 

denna fortfarande helt öppen, men den har sedan dess vuxit igen med framförallt lövträd 

(se figur 2). De diken som genomskurit och avvattnat området är idag till stor del igenväxta 

och området är idag sankt. En liten glänta kvarstår där det är som blötast. Senare har de 

hagmarker som varit helt öppna blivit mer slutna, men betesmarkskaraktären kvarstår och 

spärrgreniga lövträd finns kvar.  

Under 1980-talet också flera av luckorna igenplanterats med gran och det finns täta bestånd 

av ung gran spritt i skogen.  
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Figur 2. Ortofoto från 1960. Ytterligare en lycka har tillkommit i skogen och en väg in till den 

ursprungliga lyckan har skapats. Längst i norr syns den glesa betesmarken med jätteekar. Källa 

Lantmäteriet 

 
 

 

Områdets bevarandevärden  
 

Biologiska värden   

De prioriterade bevarandevärdena i naturreservatet utgörs främst av naturskogsartad 

tallskog, kalkbarrskog, barrnaturskog, trädklädd betesmark, och sumpskog. Det 

förekommer mindre delområden som domineras av asp och grova aspar förekommer spritt i 

så gott som alla miljöer i skogen. Bevarandevärda strukturer är förutom asparna också de 

grova hagmarksekar i skogens nordligaste delar och oxelmiljöerna i väster. Det väldigt 

långa skogsbrynet skapar förutsättningar som födosöksområde för pollinerande insekter 

och arter som är knutna både till en kombination av öppen mark och sluten skog. 
 

Kalkbarrskog och ädellövmiljöer är ansvarsnaturtyper i Uppsala län, vilket innebär att länet 

har ett särskilt ansvar att säkerställa att dessa miljöer bevaras. Ängbyskogen ligger i de 

västligaste och yttersta delarna av kalkbarrskogsbältet i länet, men har ett flertal arter som 

är tydligt kalkgynnade. Skogens kulturhistoria har också varit gynnsamt för dessa arter, 
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som behöver en viss störning, gärna i form av bete, i kombination med en kontinuitet av 

gran för att frodas. Ädellövmiljöerna i Ängbyskogen är trädklädda betesmarker som har en 

kombination av trädkontinuitet och hävd. Gammal tallskog är en bristvara i landskapet 

eftersom den inom produktionsskogsbruket oftast avverkas innan den når en ålder av 100 

år. Tallskogsområdena i Ängbyskogen som har en medelålder mellan 125-135 år är mycket 

skyddsvärda. Ett flertal av naturvårdsarterna som noterats är beroende av ett stabilt och 

fuktigt mikroklimat. Sumpskog och fuktäng är av den anledningen viktiga att bevara i 

området.  

 

Skogen har inventerats enligt standard, men dock väldigt sent på säsongen. Trots detta har 

18 rödlistade arter och 36 signalarter (arter som indikerar miljöer med höga naturvärden) 

påträffats i området. 
 

Bland skyddsvärda arter kan några kalkgynnade marksvampar knutna till äldre 

barrskogsbestånd nämnas, t.ex. grangråticka, korktaggsvampar och korallfingersvampar. 

Dessa arter har en särdeles dålig förmåga att sprida sig och är beroende av att de träd som 

de lever i symbios med får finnas kvar.  

 

Rynkskinn är en art som indikerar urskogsartade barrskogar. Den lever på grova 

granstammar med fortfarande kvarsittande bark och trivs i lägen med jämn och hög 

luftfuktighet. Ängbyskogens kuperade terräng skapar sådana stabila mikroklimat där denna 

svamp kan frodas.  
 

Blektickan trivs på nyligen döda, eller döende grenar av grova ädellövträd i gamla 

hagmarker. Alla träd som svampen växer på är naturvårdsträd då den har höga krav på sin 

livsmiljö och oftast åtföljs av andra ovanliga arter.  

 

Lunglav är en stor bladlav som signalerar en kontinuitet av gamla lövträd och en 

kombination av ett stabilt, fuktigt mikroklimat, god ljustillgång och god luftkvalitet.  

 

Talltickan växer bara på tallar som har nått en ålder av minst 100 år. Den är mycket ovanlig  

skogslandskapet, men går ofta att finna i skogar som kapslats in i urbana miljöer, och 

därför undvikit kalavverkning.  

 

 

Naturvårdsarter 

Begreppet naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är extra skyddsvärda, genom att 

de indikerar att ett område har höga naturvärden eller i sig själva är av särskild betydelse 

för biologisk mångfald. Idag omfattar detta begrepp juridiskt skyddade arter, typiska arter, 

rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. Typiska arter är arter vars 

förekomst indikerar s.k. gynnsam bevarandestatus hos aktuell naturtyp enligt EUs art- och 

habitatdirektiv. 

 
Teckenförklaring: 

F = Arten omfattas av EU:s fågeldirektiv 

A = Arten omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv 

s = Signalart enligt Skogsstyrelsen (2005) 

P = Arten omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter 
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C = Ansvarsart för länet 

 

Hotkategori i Sverige enligt rödlistan (2015): 

CR = Critically endangered Akut hotad 

EN = Endangered Starkt hotad 

VU = Vulnerable Sårbar 

NT = Near threatened Nära hotad 

DD = Data deficient Kunskapsbrist 

 
 

Fåglar       
Sånglärka Alauda arvensis NT 

 
F 

  

Kråka Corvus corone 
  

F 
  

Skata Pica pica 
  

F 
  

Gröngöling Picus viridis NT 
    

Tallbit Pinicola enucleator 
   

typisk 
 

Kungsfågel Regulus regulus VU 
    

Taltrast Turdus philomelos 
  

F 
  

Kärlväxter 
      

Blåsippa Hepatica nobilis 
    

karakteristisk 

Grönpyrola Pyrola chlorantha 
   

typisk 
 

 

Skalbaggar 
      

 
Granbarkgnagare Microbregma emarginatum    

  
s 

 
Mossor 

      

 
Pygmémossa Acaulon muticum NT 

    

 
Källgräsmossa Brachythecium rivulare 

   
typisk 

 

 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 

 
A 

 
typisk 

 
s  

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 
   

typisk 
 

s 

Blåmossa Leucobryum glaucum 
   

typisk 
 

s 

Källpraktmossa Pseudobryum cinclidioides 
   

typisk karakteristisk s 

Kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus 
   

typisk karakteristisk  
 

Lavar 
      

 
Sotlav Acolium inquinans 

     
s 

Lönnlav Bacidia rubella 
   

 

typisk 

 

s 

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum 
   

typisk 
 

s 

Kornig nållav Chaenotheca chlorella 
     

s 

Grynig nållav Chaenotheca chrysocephala 
     

s 

Brun nållav Chaenotheca phaeocephala 
   

typisk 
 

s 

Sotlav Cyphelium inquinans    typisk 
 

s 

Lunglav Lobaria pulmonaria NT   typisk karakteristisk s 

Bårdlav Nephroma parile    typisk 
 

s 

Liten blekspik Sclerophora peronella VU 
  

typisk 
 

s 

 
Svampar     

  

 
Grangråticka Boletopsis leucomelaena VU 

  
typisk 

 
s 

Trådticka Climacocystis borealis 
   

typisk 
 

s 
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Ädelspindlingar Cortinarius subgen. 

Phlegmacium 

     

s 

Hasselticka Dichomitus campestris 
   

typisk 
 

s 

Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum NT 
  

typisk 
 

s 

Blekticka Haploporus tuberculosus NT   

  
s 

Zontaggsvamp Hydnellum concrescens 
     

s 

Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum    

  
s 

Gul taggsvamp Hydnellum geogenium NT   typisk 
 

s 

Smalfotad 

taggsvamp Hydnellum gracilipes VU   

  

 
Skarp 

dropptaggsvamp 

Hydnellum peckii 
     

s 

Svavelriska Lactarius scrobiculatus 
     

s 

Svavelticka Laetiporus sulphureus 
   

typisk 
 

 
Gammelgranslav Lecanactis abietina     typisk 

 

 
Kötticka Leptoporus mollis NT   typisk 

 
s 

Grovticka Phaeolus schweinitzii 
     

s 

Ullticka Phellinus ferrugineofuscus NT 
  

typisk karakteristisk s 

Tallticka Phellinus pini NT   

  
s 

Stor aspticka Phellinus populicola NT   typisk karakteristisk s 

Ekticka Phellinus robustus NT 
  

typisk 
 

s 

Rynkskinn Phlebia centrifuga VU 
  

typisk karakteristisk  
Gul fingersvamp Ramaria flava s.lat. 

     
s 

Orangegul 

fingersvamp Ramaria largentii VU   

  

s 

Fjällig taggsvamp s. 

str. 

Sarcodon imbricatus  s. str. 
     

s 

Blomkålssvamp Sparassis crispa 
     

s 

 
 

 
 

Kulturhistoriska värden   

En torplämning i form av en husgrund med spisröse finns intill ängslyckan i skogen. Intill 

lämningen finns också resterna av en brunn. Utöver torplämningen finns också ett antal 

stensättningar i området.  

 

Värden för friluftslivet  

Reservatet har mycket höga värden för friluftslivet. Upplandsleden korsar skogen i nord-

sydlig riktning, och ytterligare fler stigar leder besökare genom, och runt skogen. Den 

variationsrika miljön ger många sinnliga upplevelser och den kuperade terrängen innebär 

att det nästan alltid går att finna tysta platser i lä. I skogsbrynet finns många naturliga 

utkiksplatser där besökare kan skåda ut över det kringliggande jordbrukslandskapet.  

Barnen i intilliggande skola och förskolor använder skogen på sina raster.  
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Prioriterade bevarandevärden    
Markslag och naturtyp: kalkbarrskog, trädklädd betesmark, gammal tallskog, 

sumpskog, ängsmark, öppen mark 

 

Strukturer: gamla barrträd, grov asp, grov ek, skogsbryn, 

solexponerad tall, död ved, fuktdråg, ängslycka 

 

Växt-, svamp- och  

djursamhällen: kalkgynnade marksvampar, vedlevande svampar, 

vedlevande insekter 

 

Arter: Nothorhina punctata reliktbock 

 Boletopsis leucomelaena grangråticka 

 Hydnellum sp.  korktaggsvampar 

 Phlebia centrifuga rynkskinn 

 Haploporus tuberculosus blekticka 

 Phellinus pini tallticka 

 Lobaria pulmonaria lunglav 

 Ramaria sp.  korallfingersvampar 

  

Friluftsliv: naturupplevelse, naturpedagogik, cykling, ridning, 

strövområde, vandring, svampplockning 
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PLANDEL 
 

Beskrivning, bevarandemål och skötselåtgärder  
 

Reservatet har delats upp i 8 skötselområden. För avgränsning av områdena A-E, 

se skötselområdeskarta, bilaga 4.1 Reservatsområdet är mosaikartat och gränsen 

mellan olika skötselområden är diffus. Mindre delar av skötselområdena kan 

avvika väsentligt från skötselområdet i stort.  

 

 

Skötselområde A:  Trädklädd betesmark  4,4 ha 

 

Beskrivning: Gamla betesmarker i igenväxningsfas med stort inslag av ek, 

oxel och asp. I områdena finns grova träd som är trängda av 

framförallt slån eller hägg. På de grova träden finns 

bevarandevärda arter såsom blekticka, nållavar och lunglav.  

 

Bevarandemål: Öppen betesmark med kontinuitet av grova, gamla lövträd av 

framförallt ek, oxel och asp. Fristående jätteträd av ek. Enstaka 

gamla enar och inslag av slån och andra blommande buskar. 

Kontinuitet av solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Frihuggning: Ek och asp frihuggs i området generellt, men 

särskilt i sköteselområdets kantzoner, under ett antal år.  

Röjning: Slånbuskage begränsas genom röjning och fraktas bort.  

Löpande:  

Om graninvandring eller täta buskage utgör ett hot mot lövträden 

eller begränsar ljusinsläppet avsevärt, avlägsnas dessa genom 

ringbarkning, avverkning eller röjning i skötselområdet. Också 

asp kan, vid behov, avlägsnas genom ringbarkning eller 

avverkning. Viktigt är att försöka undvika snabba slyuppslag.  

 Områdena bör hävdas genom slåtter eller bete om möjligt. 

Viktigt är då att ta hänsyn till tillgängligheten för friluftslivet vid 

instängsling.  

 

Skötselområde A1:  Trädklädd betesmark  2,7 ha 

 

Beskrivning: Gammal åker där gran och björk planterats, förmodligen på sent 

1980-tal och senare. Området avgränsas av diken som avleder 

vatten från skogen och den stora åkermarken i mitten av 

Ängbyskogen.  Granbeståndet är delvis väldigt tätt och 

svårforcerat. I ytterkanten av området finns enstaka större sälgar 

och någon tall och asp. En stig leder in i skogen.  

 

Bevarandemål: Ljusöppet trädbärande område med ett varierat, olikåldrigt, 

flerskiktat trädskikt av olika trädslag. Kontinuitet av 
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solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Luckhuggning: Fäll granar som står tätt och frakta ut ur området. 

Spara och friställ sälg, asp och tall som står i kantområden.  

Röjning: Sly röjs bort också för att öka ljusinsläppet.   

Löpande:  

 Vid behov fälls granar för att gynna lövträd och bevara en ljus 

skogsmiljö. Grov, död ved lämnas på solexponerade platser. 

Fältskiktet hävdas genom slåtter eller bete för att undvika 

igenväxning.  

 

Skötselområde A2. Trädklädd betesmark 

 

Beskrivning: Området är en inhägnad, tvådelad hundrastgård. I sydväst är 

området öppet med en gräsmatta och grova tallar.   

 

Bevarandemål: Ljusöppet trädbärande område med ett varierat, olikåldrigt, 

flerskiktat trädskikt av olika trädslag. Kontinuitet av 

solexponerad död ved.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering:   

Luckhuggning: Fäll granar som står tätt och frakta ut ur området. 

Spara och friställ sälg, asp och tall som står i kantområden.  

Röjning: Sly röjs bort för att öka ljusinsläpp och tillgängliggöra 

större delar av området för hundaktiviteter.    

Löpande:  

 Vid behov fälls granar för att gynna lövträd och bevara en ljus 

miljö. Grov, död ved lämnas på solexponerade platser. 

Fältskiktet hävdas genom slåtter eller bete för att undvika 

igenväxning.  

 

 

Skötselområde B:  Sumpskog 2 ha 

 

Beskrivning: Delvis försumpad gammal igenväxande åkermark dominerad av 

unga lövträd av asp och salix med naturliga luckor.  Igenväxta 

diken genomskär området. Den norra delen av området är 

igenväxt av ca 30-40 år gamla snår av salixarter och hägg.  En 

glänta med en nästan permanent vattenspegel kvarstår i den 

södra delen.  

 

Bevarandemål: Luckig lövdominerad sumpskog,  med god tillgång till död ved. 

En naturlig luckighet ska uppstå då träd dör av i sumpmarken.  

 

Skötselåtgärder: Nyskapande: Lägg igen diken i ytterkanterna.  

Löpande: Lämna området för fri utveckling. Röj undan 



 § 55 Bildande av naturreservat Ängbyskogen - KS-2021/676-5 Bildande av naturreservat Ängbyskogen : Beslutshandling Naturreservatet Ängbyskogen 2022-04-13

 

 Beslutshandling 29(36) 

  naturreservatet Ängbyskogen 

 2022-04-13 Dnr: SUN 2021/386 

     
  

 

 

invandrade gran.  

 

 

Skötselområde C:  Naturskogsartad tallskog 14 ha 

 

Beskrivning: Skog som domineras av gammal tall, med inslag av gran och 

lövträd.  Hällmarkstallskog med marksikt som domineras av 

lavar. I lägre partier återfinns mer gran och hällmarkstallskogen 

övergår stegvis till blåbärsgranskog.  

 

Bevarandemål: Gammal tallskog med en kontinuitet av gamla träd och död ved i 

form av både lågor och torrakor. Inslag av gran och lövträd i 

dalar.  

 

Skötselåtgärder:  Löpande:  

 Friställ gamla tallar vid behov genom att ringbarka eller avverka 

framförallt gran. Särskilt i solexponerade miljöer, såsom i bryn 

är detta värdefullt.  

 Undvik att störa markskiktets lavar och mossor på hällmarker. 

För att säkra kontinuitet av hartsrik, beständig tallved kan 

levande tallar längsbarkas (katas).  

 

 

Skötselområde D:  Naturskogsartad barrblandskog 42 ha 

 

Beskrivning: Barrblandskog med god tillgång till gammal gran och död ved. 

Inslag  av gammal asp och sälg.  I skogen finns kalkgynnade 

marksvampar, liksom arter knutna till död ved.  

 

Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet 

och kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större 

inslag av asp, ek och sälg.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Befintligt dike täpps igen till stor del. Vid extrema 

flöden ska diket kunna brädda.  

Löpande: Säkerställ att skogen inte växer igen med gran genom 

att friställa valda träd av framförallt tall och asp och i vissa fall 

också sälg, framförallt i brynområden.  

Vid behov kan luckor huggas fram för att öka ljusinsläpp och 

underlätta föryngring.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

inhängning måste friluftslivets behov beaktas.  

 

Skötselområde D1:  Granskog 

 

Beskrivning: Granskog som planterats under 1980-talet. Enstaka lövträd finns 

spridda i skogen.  
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Bevarandemål: Flerskiktad, olikåldrig barrblandskog med en naturlig luckighet 

och kontinuerlig tillgång till grov, död ved. Områdesvisa större 

inslag av asp, ek och sälg. 

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Hugg fram luckor om ca 10-20 m2 storlek i 

skogen, framförallt runt befintliga lövträd. Ringbarka träd i 

brynet. Frakta bort veden. Skapa luckor i skogsbrynet under ett 

antal års tid.  

 Löpande: Välj ut träd som har potential att utveckla höga 

naturvärden och friställ dem.  

Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

inhängning måste friluftslivets behov beaktas 

 

Skötselområde E:  Öppen mark 

 

Beskrivning:  Vall 

 

Bevarandemål: Öppen mark som kan fungera som aktivitetsyta för friluftsliv 

och/eller jordbruksreserv. 

 

Skötselåtgärder:  Löpande: Slåtter eller annan hävd vid behov.  

 Området får gärna betas och i samband med det hägnas in. Vid 

eventuell inhängning måste friluftslivets behov beaktas.  

 

 

Skötselområde E1:  Öppen mark med brynmiljö 

 

Beskrivning: Öppen ängsmark med fuktdråg och torrare kantzon. Ett  igenväxt 

dike skär genom området. Sannolikt har området betats eller 

slagits tidigare då kantzonen består av hävdgynnad 

torrängsvegetation. I brynet runt fuktängen finns bestånd av asp 

och enstaka spärrgreniga tallar, också ett spår av den tidigare 

hävden.  

Bevarandemål: Öppen mark med fuktdråg och torrare kantzon med grova träd 

som kan solexponeras.  

 

Skötselåtgärder: Restaurering: Röj/gallra brynet. Spara grov tall, gran och asp.  

 Löpande: Slåtter vid behov. Röjning och gallring av brynet för 

att skapa en kontinuitet av grov asp och tall.   
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Anordningar för friluftslivet  

 Se bilaga 4.2 för friluftsanordningarnas/-anläggningarnas ungefärliga läge. Den 

exakta placeringen av anläggningar detaljstuderas inför deras iordningställande 

och kan komma att behöva justeras löpande.   

 

Beskrivning: Ett vindskydd med eldplats finns i skogens västra del.  

 En utkiksplats med eldplats ligger i nordväst. 

En hundrastgård med bänkar och tillgågn till vatten ligger i väst.  

Upplandsleden går genom skogen i nord-sydlig riktning. Utöver 

Upplandsleden finns det ett stort antal mindre stigar.  

 

Bevarandemål: Lättillgänglig information om naturreservatet finns i området 

och denna bidrar till att förhöja upplevelsen av besöket. 

Reservatet stimulerar till naturupplevelser och ett aktivt 

friluftsliv. Områdets friluftsanläggningar är i gott skick och 

underlättar för besökare att uppleva området. Reservatets gräns 

är tydligt markerad enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. 

 

Skötselåtgärder: Nyskapande: 

 Placera ut informationsskyltar vid entréer till skogen 

 Upprätta eldstad, bänkar eller stockar att sitta på samt ett 

vedförråd.  

 Frihugg försiktigt, utan att riskera naturvärden, utsiktsplats så 

att utsikten är tillräckligt oskymd. 

 Röj en rågång. Markera reservatets gräns med färg på träd samt 

med hörnstolpar. 

 Anordna stigar och markera ut dem i färg som markerar var det 

är tillåtet att cykla eller rida i reservatet.  

 Markera reservatets gräns med färg på träd samt med 

hörnstolpar. 

 

Löpande: 

 Underhåll av stig och spänger. Riskträd som fälls lämnas kvar i 

skogen.  

 Underhåll av hundrastgårdens stängsel och anordningar.  

 Städning av eldplats. Fyll på vedförrådet.  

 Hugga bort enstaka unga och medelålders träd i syfte att skapa 

ett glest trädskikt med utsikt.vid utsiktsplatsen.  

 Röjning av rågången. Förstärk målning på träd och underhåll 

av hörnstolpar. 

 Byt ut skyltar vid behov. 

 Genomför tillsyn av anordningar. 
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Upplysningar 
 

Vägar (inklusive vägdiken), stigar och ledningar 

Befintliga stigar och ledningar inom reservatet får underhållas. Nödvändiga röjningar i 

anslutning till dessa får utföras. Underhåll av belysning intill gång- och cykelväg får 

underhållas.  

 

Byggnader och andra anläggningar 

Vindskydd, torrdass, spänger och eldplatser får underhållas vid behov. Nödvändiga 

röjningar i anslutning till dessa får utföras. 

 

Upplag m.m. 

Tillfälliga upplag får upprättas av förvaltaren i samband med skötsel av området.  

 

Ridning och cykling  

Det är förbjudet att rida eller cykla utanför i terrängen utmärkt ridstig respektive cykelled.  

 

Stängsel och staket 

Stängsel får sättas upp i de skötselområden som ska betas, samt runt befintlig hundrastgård. 

Stängslen ska förses med genomgångar där så behövs, t.ex. där stigar går genom 

betesområdet. 

 

Fornlämningar 

Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950). För åtgärder 

som rör fornlämningar krävs samråd med Länsstyrelsens kulturmiljöansvariga. 

 

Kulturlämningar 

Åtgärder som rör kulturlämningar ska ske i samråd med Länsstyrelsens kulturmiljö-enhet. 

 

Jakt  

Fastighetsägaren innehar jakträtt på sin mark och rätten att överlåta denna enligt jaktlag 

(1987:259). 

 

 

 

UPPFÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRDER   
Kommunen ansvarar för dokumentation av förändringar inom reservatet, inklusive 

skötselåtgärder. Dokumentationen bör ske med både anteckningar och fotografier. 

Skötselåtgärderna ska följas upp för att kontrollera att de genomförda åtgärderna 

överensstämmer med bevarandemålen. Status före och efter utförda skötselåtgärder ska 

dokumenteras. 

 

 

 

BILAGOR 
4.1.  Skötselområdeskarta 

4.2.  Förvaltningsinriktning friluftsanordningar 
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Bilaga 5. Sammanställning av inkomna synpunkter 
 

Synpunkter om reservatsbildandet 
Upplandsstiftelsen, Trunstagruppen, Naturskyddsföreningen Knivsta, Skogsstyrelsen, 

Omställningsgruppen, Knivsta föreningsråd, Knivsta cykelklubb, Friluftsfrämjandet Knivsta, Uppsala 

länsstyrelse samt sjutton privatpersoner har inkommit med synpunkter. Samtliga inkomna synpunkter 

är positiva till bildande av reservatet.  

 
Synpunkter gällande reservatets avgränsning 

Förslag har inkommit gällande att utöka reservatet mot nordost samt mot sydväst. Knivsta kommun 

har åtagit sig att bygga 15000 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge till år 2057. Områdets närhet till 

stationen och Trunstavägen innebär att det i framtiden kan vara lämpligt för sådan bostadsbebyggelse, 

även om inga direkta sådana planer finns för området idag. Knivsta kommun gör bedömningen att det 

i detta skede inte är lämpligt att utöka reservatsområdet. Möjligheten att göra det i ett senare skede 

kvarstår. 

 

Synpunkter gällande reservatets syfte 
Flera intressenter har lämnat synpunkten att naturpedagogiken bör tydliggöras i syftesbeskrivningen. 

Det har förtydligats.  

 
Synpunkter gällande föreskrifter och skötselplan 

Idag har fastighetsägare möjlighet att röja sly som har en stamdiameter under 4 cm 10 m från 

fastighetsgräns på kommunal mark enligt Strategi för Knivsta kommuns skog- och naturmark (2014). 

Synpunkter har inkommit om att fastighetsägare fortsättningsvis bör ha den möjligheten också i 

naturreservatet. En revidering av föreskrift A1 har gjorts för att möjliggöra detta. Förvaltaren kan 

märka ut små träd som inte får kapas, så att en trädkontinuitet även i fastighetsnära område kan säkras 

och naturreservatets syfte kan uppnås.  

 
Fastighetsägare i tomtgräns har uttryckt en oro vad gäller möjligheten att underhålla sina fastigheter i 

anslutning till reservatet. Föreskrifterna har förtydligats så att fastighetsägare efter överenskommelse 

med reservatsförvaltaren (Kommunen) vid behov har möjlighet att röja eller uppföra tillfällig 

anläggning som kan behövas för underhåll av den egna fastigheten.  

Reservatsföreskrifterna tillåter fällning av träd eller grenar som kan innebära fara för person eller 

anläggning, innanför eller utanför reservatet. Den kommunala handläggningen av ärenden som rör 

riskträd kommer att vara densamma efter reservatsbildningen som den varit tidigare.  

 

Ängbyskogen nyttjas idag för ridning och cykling. Upplandsleden är en viktig led för cyklister för att 

kunna ta sig genom skogen. Det finns flera hästgårdar runt skogen och ryttarna rider in och genom 

skogen på ett flertal platser. Problematik finns vad gäller ryttarnas och cyklisternas möjligheter att 

samnyttja stigar och leder, samt att markförhållandena i skogen inte överallt, och under alla tider tål 

det slitage som cykling och ridning innebär. Således behöver cyklingen och ridningen begränsas för att 

skogen ska vara långsiktigt tillgänglig för så många cyklister, ryttare och andra besökare, som möjligt. 

Detta underlättar också den framtida förvaltningen av stigarna och skogen som helhet.  

 

I skötselplanens bilaga 4.3 finns stigar där cykling och ridning är tillåtet utmarkerat. Kartan ska ses 

som en förvaltningsinriktning och inte som att stigarnas läge är låst. Deras exakta läge behöver 

studeras och utvärderas i detalj och kan komma att förändras över tid.  

 

Flera har önskat att möjligheten att tälta och elda med Kommunens tillstånd ska finnas. Föreskrifterna 

har reviderats enligt detta önskemål. 
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Synpunkter har inkommit gällande brandrisk i reservatet. Genom att begränsa eldningen till  

iordninggjorda platser i reservatet kommer risken för att bränder sprids okontrollerat minska. 

Iordninggjorda platserna kommer att underhållas så att de är lätta att använda för allmänheten.  

 

Föreskrift om antal deltagare vid större evenemang har förtydligats enligt önskemål.  

 

I skötselplanen har förtydligats förvaltningsinriktning vad gäller toaletter, tillgänglighet och entréer 

med informationsskyltar. Vid friluftsanläggningarna finns möjligheten att placera soptunnor och ved 

förråd vid behov.  Anläggningarna får underhållas och skog får röjas intill dessa vid behov.  

 

Möjligheten finns att iordningsställa cykelparkeringar i anslutning till entréer. Bilparkering finns idag i 

närområdet på ett flertal platser. Naturreservatet är också på gångavstånd till järnvägsstationen. Frågan 

om parkeringsplatser utreds i kommunens fysiska planering, vilket ligger utanför reservatsarbetet.  

 

Länsstyrelsen har begärt förtydliganden gällande en del föreskrifter och skötselområden. Revideringar 

har gjorts i möjligaste mån efter önskemålen.   

 

Övriga synpunkter 
Uppgifter om att en del massor har tippats i de centrala delarna av reservatet på 1970-80-talet. Platsen 

har besökts av miljöinspektör som inte har sett skäl att begära någon ytterligare åtgärd. Möjligheten att 

göra provtagningar och undersöka saken vidare kvarstår oavsett reservatsbildning.  
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Siobhán Górny, 
kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2022-05-06 
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Kommunstyrelsen 

Reviderat partistöd  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska vara 13 000 kr per mandat och år från och 
med den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen får enligt kommunallagen ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige har 
gett en fullmäktigeberedning i uppdrag att se om det partistöd som betalas ut i Knivsta 
kommun behöver ändras.  

Ärendets beredning  

Fullmäktigeberedningens ursprungliga uppdrag var att se över omställningsavtalet och 
ersättningsreglementet. Efter att dessa delar lämnats över till fullmäktige för beslut fick 
beredningen den 16 februari 2022, § 12, i uppdrag av kommunfullmäktige att se över 
kommunens partistöd (KS-2021/851).  

Beredningen har lämnat ett förslag till beslut. I sitt arbete har beredningen haft ett stöd från 
förvaltningen. Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen yttra sig över ärenden som väcks 
i kommunfullmäktige av andra nämnder eller fullmäktigeberedningar.  

Tjänsteutlåtandets förslag till beslut innebär att kommunstyrelsen instämmer i beredningens 
förslag.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

De ekonomiska konsekvenserna framgår av beredningens förslag.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-05-06 
Beredningens slutdokument 2022-05-05 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 

 

 

 

 

Daniel Lindqvist, kommundirektör  
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Förslag till beslut 
 
Fullmäktigeberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet ska vara 13 000 kr per 
mandat och år från och med den 1 januari 2023. 
 
Ärendet 
Fullmäktigeberedningen som haft i uppdrag att se över omställningsavtalet och 
ersättningsreglementet har redovisat dessa och fullmäktige har fattat beslut i september 2021 och 
mars 2022. Beredningen har fått i tilläggsuppdrag att även se över och eventuellt föreslå ändringar av 
utformningen och storleken för partistödet.  
 
Överväganden 
Det stöd som framgår i statistik från Kolada är enbart det partistöd som direkt betalas ut till 
partierna, där Knivsta ligger lågt i jämförelse med landet i övrigt. I Knivsta har vi även ett 
gruppledararvode som numera är att betrakta som partistöd. Sammantaget innebär detta att 
Knivstas kostnad per invånare ligger i mitten i förhållande till länets övriga kommuner. 
Fullmäktigeberedningen konstaterar även att Knivsta har ett partistöd som inte ändrats på de 20 år 
kommunen funnits. 
 
Motivering 
För att tillgodose förlorad köpkraft under den tid partistödet varit oförändrat föreslår beredningen 
justering av partistödet från 10 000 kr till 13 000 kr per mandat och år. Mot bakgrund av det relativt 
generösa gruppledarvodet i jämförelse med andra kommuner föreslår beredningen ingen ytterligare 
ökning av partistödet under valår, vilket redan är 13 000 kr per mandat.  
 
Kostnad 
Beredningens förslag innebär ingen höjning jämfört med det stöd som utgår under valår. För övriga 
år under mandatperioden ökar kostnaden med 93 000 kr vilket blir 279 000 kr för hela 
mandatperioden.  
 
För kommunfullmäktigeberedningen 
 
Britt-Louise Gunnar (S) Niclas Uggla (M) Thomas Bertilsson (C) 
 
Mikaela Gönczi (Mp) Anna Svensson (V) Mikael Rye Danielsen (KNU) 
 
Per Lindström (KD) Monika Lövgren (SD) Anna Koskela Lundén (L) 
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Kommunstyrelsen 

Inrättande av visselblåsarfunktion 

 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag om ändring av reglementet för 
styrelsen och nämnder i Knivsta kommun. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 

1. Kommunstyrelsen antar förslagen om 

a. arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden, 

b. ändring av delegationsordningen, samt 

c. ändring av kommunstyrelsens informationshanteringsplan. 

2. Kommunstyrelsen inrättar en ny diarieserie för uppföljningsärenden, KS-VIBL. 

3. Kommunstyrelsen utser juristen Isak Bergdahl till behörig person enligt 5 kap. 5 § 
lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget upprättar en organisation samt fastställer de grundläggande 
handläggningsreglerna som behövs för att kommunen ska uppnå kravet på att inrätta en 
intern rapporteringskanal enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden (visselblåsarlagen). 

 

Bakgrund 

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så 
kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Den gäller inom all privat 
och offentlig verksamhet och genomför EU:s visselblåsardirektiv1. Den nya lagen ersätter 
lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om 
allvarliga missförhållanden. 

Den nya visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om bland annat skydd mot hindrande 
åtgärder och repressalier och om ansvarsfrihet för åsidosättande av tystnadsplikt. Som 
repressalier räknas bland annat avstängning, permittering, uppsägning, utebliven befordran, 
ändrade arbetsuppgifter, ändrad arbetsplats, lönesänkning, ändrade arbetstider, utebliven 
fortbildning, negativ resultatbedömning eller negativa vitsord. Det kan också vara åläggande, 
disciplinåtgärd, reprimand, ekonomisk sanktion, tvång, hot, trakasserier, utfrysning, 
diskriminering, missgynnande eller orättvis behandling. Vidare kan som repressalie räknas 
                                                
1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd 
för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. 
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underlåtenhet att omvandla en tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning och 
underlåtenhet att förnya, eller uppsägning i förtid av, ett tidsbegränsat anställningsavtal eller 
avbrytande av en provanställning. 

En nyhet med lagen är att kommunen, liksom andra myndigheter och företag med fler än 50 
anställda, måste inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och 
uppföljning. De interna rapporteringskanalerna ska vara på plats senast den 17 juli 2022. 

Dessutom ska externa rapporteringskanaler inrättas av de statliga myndigheter som 
regeringen utser. Det finns rapporteringskanaler hos myndigheter med sektorsansvar, 
exempelvis ansvarar Länsstyrelsen för extern visselblåsning inom miljöskydd. 
Arbetsmiljöverket har uppdraget att motta rapporter från alla verksamheter som inte omfattas 
av något sektorsansvar, vilket innebär att det alltid finns en extern rapporteringskanal. 
Visselblåsaren kan själv välja om han eller hon vill rapportera missförhållanden internt eller 
externt. 

Den nya lagen ska inte inskränka det skydd som finns för rapporterande personer i andra 
lagar, såsom yttrandefrihet och meddelarfrihet enligt grundlagarna och kravet på saklig grund 
för vissa arbetsrättsliga åtgärder enligt lagen om anställningsskydd. Sådant skydd gäller 
fortsatt och parallellt med visselblåsarlagen. 

Närmare om de interna rapporteringskanalerna 

De personer som skyddas av lagen är, något förenklat, arbetstagare, den som söker arbete, 
den som söker eller utför volontärarbete eller praktik, inhyrda arbetstagare, egenföretagare 
som söker eller utför uppdrag. Den gemensamma nämnaren är att det är frågan om ett 
arbetsrelaterat sammanhang (work-related context). Skyddet gäller även efter att personen 
har lämnat verksamheten. Däremot gäller inte skyddet för personer som rapporterar i 
egenskap av till exempel elev, brukare eller medborgare i allmänhet. 

Rapporterna till den interna kanalen ska kunna lämnas skriftligt, muntligt eller vid ett fysiskt 
möte. Det kan därför inte förutsättas att mottagningen blir helt digital. Den rapporterande 
personen ska få en bekräftelse om att rapporten tagits emot och har därefter rätt till 
återkoppling i skälig omfattning under utredningen. 

Personerna som arbetar i de interna rapporteringskanalerna kan vara anställda hos 
verksamhetsutövaren eller hos någon som anlitas för att hantera uppgifter som rapporterats 
in. Oavsett om de är anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon annan, ska 
personerna vara oberoende och självständiga under handläggningen av anmälningsärenden. 

Tillsammans med Heby, Håbo, Enköping, Sandviken, Tierp, Älvkarleby och Östhammars 
kommuner har tjänster för att underlätta hanteringen av inkommande rapporter upphandlats. 
Kommunen har genom upphandlingen möjlighet att avropa en mottagningsfunktion, en 
ärendesorteringsfunktion och utredningstjänster. I skrivande stund har anbuden utvärderats 
av Enköpings kommun och närmast följer att avtal ska tecknas med vinnande leverantör, om 
inte upphandlingen överprövas. 

Ännu så länge är erfarenheterna av visselblåsning från den kommunala sektorn begränsade. 
Förvaltningen har deltagit i SKR:s seminarier om den nya lagen och har genomfört en längre 
djupintervju med Skellefteå kommun som har arbetat aktivt med visselblåsning sedan 2020. 
Just den kommunen är särskilt intressant eftersom rapporter om missförhållanden har lett till 
flera utredningar och i ett fall att en förvaltningschef fått lämna sin tjänst till följd av en 
rapport. Det är med andra ord en kommun med skarp erfarenhet av visselblåsning. 
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Förvaltningen föreslår att den interna utredningsfunktionen ska bemannas med personal från 
kommunen som har god kännedom om verksamheten i stort och som känner till var och hur 
utredningsmaterial kan inhämtas. 

Tillägg till reglementet 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet i Knivsta kommun och ska därför ansvara för att 
inrätta rapporteringsfunktionen, informera om rättigheten att rapportera missförhållanden och 
dokumentera inkomna rapporter med mera i enlighet med visselblåsarlagen. För tydlighetens 
skull föreslås denna uppgift även komma till uttryck i reglementet för styrelsen och 
nämnderna. 

Genom föreslagen ändring i reglementet tydliggörs att kommunstyrelsen ska ombesörja 
kommunens åtaganden angående interna rapporteringskanaler och förfaranden i 
reglementets § 8. Samtidigt görs en mindre språklig justering. 

En arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden införs 

Genom den föreslagna arbetsordningen utpekas juristen som ansvarig för att ta emot 
anmälningar och för att resurssätta utredningar i anmälningsärenden. 

Vidare tydliggörs att polisanmälan kommer att ske när det finns grundad misstanke om vissa 
brott. Formuleringen i den föreslagna regeln motsvarar vad som gäller för statsanställda 
enligt 22 § lagen (1994:260) om offentlig anställning. En utredning i ett anmälningsärende 
kommer inte att utreda brottsligheten, utan detta är en fråga för polis och åklagare. Det är 
inte avsikten att bagatellartad brottslighet ska anmälas utan syftet är att det främst är sådan 
brottslighet som utgör en del av ett uppdagat missförhållande som ska påtalas. 

Rapporterande personer som av någon anledning inte har tilltro till kommunens interna kanal 
har dessutom tillgång till de externa statliga rapporteringskanalerna. Något starkt vägande 
skäl till ytterligare separation mellan hanteringen av inkommande rapporter och anställda i 
kommunen i annat än jävssituationer bedöms inte behövas. Upphandlade konsulter bidrar 
med den utredningskapacitet som behövs om ärendet inte kan eller inte bör utredas internt. 

Tillägg till informationshanteringsplanen 

Varje nytillkommet arbetsmoment som innebär att allmänna handlingar inkommer eller 
upprättas bör förtecknas för att redan från början göra klart hur och var informationen ska 
lagras. Om arbetsmomentet innebär att personuppgifter behandlas som ett led i rutinen är 
införande i informationshanteringsplanen obligatorisk eftersom planen samtidigt fungerar 
som styrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i EU:s dataskyddsförordning. 

Ny diarieserie 

Till följd av att handläggningen ska ske separat inrättas en ny diarieserie som ska benämnas 
KS-VIBL. 

Utnämning av viss behörig person samt delegation att utse ytterligare behöriga 
personer och enheter 

Visselblåsarlagen 5 kap. 5 § kräver att en person eller en enhet utses som behörig ta emot, 
följa upp och lämna återkoppling på rapporter. Lagen kräver vidare att personer som bedriver 
utredningarna ska vara oberoende och självständiga. I detta anses ligga ett mandat att 
inleda och avsluta utredning utan inblandning från någon annan. Det bör vidare finnas rutiner 
för att undvika intressekonflikter och om möjligt ska utredningsfunktionen rapportera till 
verksamhetens högsta nivå. 
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Det är inte möjligt att utse en funktion till att vara behörig. Det är visserligen tänkbart att utse 
en organisatorisk enhet, men det finns i dagsläget ingen lämplig sådan enhet inom 
kommunen att axla ansvaret. Juristen ska därför vara personligen utnämnd. 

Enligt 7 kap. 6 § visselblåsarlagen får endast personer som är utpekade eller arbetar vid 
utpekade enheter åtkomst till personuppgifter i ett uppföljningsärende. Det kan bli nödvändigt 
att fördela uppgifterna på flera personer eller enheter, såsom upphandlade konsultbolag, i de 
uppföljningsärenden som väcks. Juristen får genom delegationsordningen rätt att utse 
biträden som därmed tillåts få tillgång till personuppgifter. Juristen får även bestämma om en 
sådan utnämning ska gälla allmänt eller för visst ärende samt avgöra om det är begränsat till 
att avse vissa arbetsuppgifter. 

Framtida behov av justeringar i befintligt reglemente för intern kontroll och policy mot 
mutor och bestickning 

Sedan tidigare finns ett reglemente för intern kontroll (KS-2019/748) och en policy mot mutor 
och bestickning (KS-2007/720), men kommunen saknar ett uppdaterat samordnande 
ramverk för arbetet mot korruption. Nu när en rapporteringsfunktion om missförhållanden 
inrättas finns anledning att förnya nyss nämnda reglemente och policy för att anpassa dessa 
till den senaste rättsutvecklingen. Detta arbete har påbörjats i förvaltningen. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

I driftsbudgeten för 2022 har kommunstyrelsen erhållit ett ospecificerat tillägg om 1 miljon 
kronor som i verksamhetsplanen fördelats ut på nämndens verksamheter.  Av dessa medel 
har kommunledningskontoret erhållit 700 tkr för att finansiera visselblåsarfunktionen.  

Upphandlingen är i skrivande stund i en avgörande fas och upphandlingssekretess hindrar 
att kostnaderna för tjänsterna förtecknas här. Den tilldelade budgetramen kommer sannolikt 
att vara tillräcklig. 

Underlag för beslut 

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-28 

2. Förslag om ändring i reglementet för styrelsen och nämnder i Knivsta kommun. 

3. Förslag till arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden. 

4. Förslag om ändring i kommunstyrelsens delegationsordning. 

5. Förslag om ändring i kommunstyrelsens informationshanteringsplan. 

6. SKR cirkulär 2021-11-04, Den nya visselblåsarlagen. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

Hanne Natt och Dag 

Tf. chef för kommunledningskontoret 
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Förslag om ändring i reglemente för styrelse och 
nämnder i Knivsta kommun 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 8 

Styrelsen är arbetsgivare för kommunens personal. Styrelsen har hand om 

personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor för kommunens förvaltning. 

Styrelsen ska ha hand om frågor som 

rör förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess arbetstagare 

och har därvid bl.a. att: 

1. med bindande verkan för 

kommunen genom 

kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare 

och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar 

enligt lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad 

gäller 11–14 och 38 §§ lagen 

(1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet 

inom andra nämnders 

verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och 

tillämpning av lag, avtal och 

andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess 

arbetstagare; 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 

§ lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter. 

Styrelsen ska ha hand om frågor som 

rör förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess arbetstagare 

och har därvid bland annat att: 

1. med bindande verkan för 

kommunen genom 

kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare 

och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar 

enligt lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad 

gäller 11–14 och 38 §§ lagen 

(1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet 

inom andra nämnders 

verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och 

tillämpning av lag, avtal och 

andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess 

arbetstagare; 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 

§ lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter, 

6. ombesörja kommunens 

åtaganden angående interna 
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rapporteringskanaler och 

förfaranden för rapportering 

och uppföljning enligt 5 kap. 

lagen (2021:890) om skydd för 

personer som rapporterar om 

missförhållanden. 
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Förslag till arbetsordning för handläggning av rapport 

om missförhållanden 

Organisation för mottagande av rapporter 

Handläggningen av uppföljningsärenden enligt lagen (2021:890) om skydd för 

personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) är åtskild från 

annan verksamhet under kommunstyrelsen. Detta innebär bland annat att sådana 

utredningar är direkt underställda kommunstyrelsen, samt att inre sekretess 

gentemot andra verksamheter ska upprätthållas. 

HR-chefen ska ansvara för att tillhandahålla information om förfarandet för 

rapportering till chefer i kommunen.  

Juristen ska ta emot rapporter och hålla kontakt med rapporterande personer, följa 

upp det som rapporterats, och lämna återkoppling om uppföljningen till 

rapporterande personer. Juristen ska vara oberoende och självständig vid 

utförandet av dessa uppgifter och ha relevant utbildning för att kunna hantera 

rapporter. 

Information till arbetstagare, med flera 

Chefer ansvarar för att rapporterande personer enligt 1 kap. 8 § 2 visselblåsarlagen 

nås av informationen om skyddet för rapporterande personer och om rätten till och 

vägarna för att rapportera missförhållanden inom sitt ansvarsområde. 

Det ska finnas information om skydd för rapporterande och rapporteringsvägar för 

alla anställda på kommunens intranät och på kommunens externa webbsida för 

övriga berörda. 

Informationen ska beskriva hela visselblåsarfunktionen, dvs. vilka 

rapporteringskanaler som finns, hur rapporter tas emot, hur bekräftelse på 

mottagande lämnas, hur rapporterna dokumenteras, hur de rapporterade 

förhållandena utreds samt hur den rapporterande personen får återkoppling. 

Handläggning av inkommande rapporter 

Juristen leder handläggningen av ett uppföljningsärende och bestämmer när ett 

sådant ärende inleds och avslutas. Arbetet får biträdas av sakkunniga personer 

anställda i kommunen som juristen utser i samråd med den sakkunniges närmaste 

chef. Arbetet får också biträdas av andra sakkunniga. Utredningen ska inte bestå 

av fler personer än nödvändigt för att uppnå syftet med uppföljningsärendet. 
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Vidare ansvar juristen för att ta emot rapporter och hålla kontakt med 

rapporterande personer, följa upp det som rapporterats, och lämna återkoppling 

om uppföljningen till rapporterande personer. 

HR-chefen ska ansvara för att tillhandahålla information om förfarandet för 

rapportering. 

Inkommande rapporteringar om missförhållanden ska tas emot för registrering och 

inledande bedömning om hur ärendet ska hanteras vidare. En rapport som 

lämpligare hanteras i annan ordning ska i första hand hänvisas dit. Överlämning 

av ärendet till ett sådant annat förfarande ska ske om den rapporterande personen 

medger detta. Om rapporten är anonym och den rapporterande personen inte går 

att nå får den överlämnas om det kan ske utan att den rapporterade personens 

identitet framgår. 

Repressalieskydd 

När en rapport som bedöms omfattas av visselblåsarlagen kommit in ska juristen 

meddela HR-kontoret utser att den berörda enheten/verksamheten omfattas av 

repressalieskydd. Skyddet ska omfatta en så stor del av verksamheten att inte den 

rapporterande personens identitet röjs i utredningsärendet genom åtgärden. 

Repressalieskyddet innebär att arbetsrättsliga åtgärder mot anställda inte får vidtas 

på denna enhet utan att juristen hörs i förväg. Juristen ska då skyndsamt svara HR-

kontoret om åtgärden får verkställas, om den ska avvaktas eller avbrytas. 

Hanteringen ska gå så snabbt att den inte nämnvärt fördröjer den vanliga 

handläggningsgången vid HR-kontoret. Om det finns särskild anledning till det  

får HR-chefen genombryta repressalieskyddet, genom att besluta om forcerat 

verkställande av åtgärden. Varje sådant beslut ska motiveras skriftligt och 

tillställas juristen som dokumenterar detta i utredningsärendet. 

Slutrapport 

Slutrapporten är kärnan i uppföljningsärendet. Den ska redogöra för vilka 

missförhållanden som har rapporterats och om riktigheten i de rapporterade 

missförhållandena har kunnat beläggas. Om allvarliga missförhållanden inte kan 

uteslutas ska rapporten överlämnas till den nämnd som är ansvarig för 

verksamheten. I annat fall ska rapporten överlämnas till ansvarig kontorschef. 

Uppföljningsrapport 

Efter en tid, normalt 12-18 månader, ska ett ärende som gått vidare för utredning 

följas upp av kommunstyrelsen. Juristen anmodar den nämnd vars verksamhet 

berörts av en rapport om missförhållanden att inkomma med en 

uppföljningsrapport. Denna rapport ska återge ärendet med dess bakgrund och 

relevanta sakomständigheter samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att 

komma tillrätta med eventuella problem. Nämndens uppföljande åtgärder bygger 

vanligen på, men är inte bundna av, slutsatserna om vilka omständigheter som 

slutrapporten påvisat. Uppföljningsrapporten ska redogöra om nämnden vid 

genomförandet av åtgärderna avvikit från slutrapportens slutsatser avseende vilka 

omständigheter som förelegat. 
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Förtida avslutande av uppföljningsärende 

Ett uppföljningsärende får avslutas direkt, om 

1. det inletts med en rapport med så knapphändiga uppgifter att den inte kan 

utredas vidare efter att rapporterande person anmodats att komplettera sin 

rapport med fler klargörande uppgifter, eller 

2. fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande 

till sakens betydelse. 

Den rapporterande personen ska så snart det är möjligt underrättas om beslutet om 

att ärendet har avslutats. 

Rätt att ta del av uppgifter 

Under ett pågående uppföljningsärende får uppgifter inhämtas från alla nämnder i 

den mån det är nödvändigt. Av 6 kap. 10 § visselblåsarlagen framgår att även 

sekretesskyddade uppgifter får inhämtas. Vägras tillträde till uppgifterna ska 

handlingarna genast överlämnas till nämnden för prövning om handlingen får ingå 

i uppföljningsärendet. 

Juristen ska tilldelas läsbehörighet och sökmöjlighet i centrala it-stöd för 

fakturahantering och personalhantering i syfte att genomföra utredningar i 

uppföljningsärenden. 

Intressekonflikter 

I 7 kap. 4 § kommunallagen finns regler om jäv för anställda i kommunen. 

Uppföljningsärenden rörande missförhållanden som inbegriper handling eller 

underlåtenhet av kommundirektören, förvaltningschef eller medarbetare vid 

kommunledningskontoret ska bedrivas av en annan oberoende sakkunnig, med 

juristen som kontaktpunkt för denne. 

Om juristen är förhindrad ska kommundirektör, i annat fall kommunstyrelsens 

ordförande vara kontaktpunkt för den oberoende sakkunnige. Uppgiften får 

överlämnas till en oberoende och självständig person eller enhet som inte är jävig 

i ärendet. 

Misstanke om brott 

Leder utredningen till grundad misstanke om följande brott enligt brottsbalken: 

1. tagande av muta enligt 10 kap. 5 a §, 

2. grovt tagande av muta enligt 10 kap. 5 c §, 

3. tjänstefel eller grovt tjänstefel enligt 20 kap. 1 § samt 

4. brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § första stycket, 

eller annat brott, om det kan antas föranleda någon annan påföljd än böter ska 

uppgifter som är nödvändiga för att utreda brottsmisstankarna lämnas till 

Polismyndigheten. 
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Skadestånd 

Skadeståndsanspråk med anledning av rapporterade missförhållanden handhas av 

den drabbade nämnden enligt gängse rutiner. Detta gäller både 

skadeståndsanspråk mot nämnden och nämndens anspråk mot andra skadevållare. 

Den som deltagit i handläggningen av ett uppföljningsärende får inte handlägga 

frågan om skadestånd. 
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Förslag om ändring i delegationsordning för 

kommunstyrelsen 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
4.27 

Ärende: Beslut rörande 

uppföljningsärende med anledning av 

inkommande rapport om 

missförhållande enligt lagen 

(2021:890) om skydd för personer som 

rapporterar om missförhållanden. 

Lagrum: Lagen (2021:890) om skydd 

för personer som rapporterar om 

missförhållanden 

Delegat/kommentar: Jurist 

 

4.28 

Ärende: Polisanmälan under utredning 

i uppföljningsärende med anledning av 

inkommande rapport om 

missförhållande enligt lagen 

(2021:890) om skydd för personer som 

rapporterar om missförhållanden där 

kommunen misstänks vara målsägande 

i brottmål. 

 

Lagrum: 

 

Delegat/kommentar: Jurist 

 

4.29 

Ärende: Utnämnande av behörig 

person eller behörig enhet att biträda 

vid uppföljningsärende enligt lagen 

(2021:890) om skydd för personer som 

rapporterar om missförhållanden. 



 § 57 Inrättande av visselblåsarfunktion - KS-2022/181-1 Inrättande av visselblåsarfunktion : Förslag om ändring i kommunstyrelsens delegationsordning

 

 

2 (2) 

 

 

Lagrum: 5 kap. 5 § lag (2021:890) 

 

Delegat/kommentar: Jurist 

Om jurist till följd av jäv inte kan 

fullgöra denna uppgift är 

kommundirektör eller 

kommunstyrelsens ordförande delegat. 
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Förslag om ändring i kommunstyrelsens 
informationshanteringsplan 

Till registerförteckning (enligt artikel 30 DSF) 

Personuppgiftsansvarig 

Kommunstyrelsen, kommunkansliet 

Ändamål med behandlingen 

Utreda visselblåsning 

Rättslig grund 

Artikel 6.1 e – Allmänt intresse med stöd i lagen (2021:890) om skydd för 

personer som rapporterar om missförhållanden samt arbetsordningen för 

handläggning av rapport om missförhållanden (KS-2022/181) 

Personkategorier 

• Anställda 

• Praktikanter 

• Volontärer 

• Konsulter 

• Avnämare 

Personuppgiftskategorier 

• Identitet 

• Kontaktuppgifter 

• Tjänstetitel 

• Handläggningsinformation 

Extern mottagare av personuppgifter 

• Annan berörd nämnd (vid avslutat ärende) 

• Polismyndigheten (vid misstanke om brott) 

Tredjelandsöverföring 

Förekommer inte. 

Personuppgiftsbiträde 

[Upphandlad leverantör] 
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Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder 

Handläggningen sker i separat handläggningsverktyg, åtskilt från kommunens 

övriga IT-miljö. 

Läs- och skrivbehörighet är specifikt utdelad för varje ärende i enlighet särskild 

arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden (KS-2022/181). 

Fysiska handlingar lagras i separat låst utrymme. 

Datakälla 

• Uppgift från registrerad 

• Kommunstyrelsens register 

• Annan nämnds register (inhämtat utredningsmaterial) 

• Uppgift från tredje part 

Konsekvensbedömning 

Planerad juni 2022
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Informationshanteringsplan visselblåsning 

Nr  Processnam
n 

Handlingsslag Handlingstyp  Bevaras/ 
Gallras 

Förvaringsplats  Sekretess  Nämnd  Ansvar för  
uppdatering 

Registrering  Anmärk-
ning  

1.4 Demokrati och insyn                  

1.4.4 Visselblåsning                 

1.4.4.1 Visselblåsn
ing 

Visselblåsning Anmälan som 
faller utanför det 
lagskyddade 
området 

5 år Närarkiv OSL 
32:3b 

KS Kommun- 
kansliet 

Diarieföring - 

1.4.4.2 Visselblåsn
ing 

Visselblåsning Anmälan som 
leder till 
utredning 

Bevaras Närarkiv OSL 
32:3b 

KS Kommun- 
kansliet 

Diarieföring - 

1.4.4.3 Visselblåsn
ing 

Visselblåsning Uppgifter som 
tillför ärendet 
uppgifter 

Bevaras Närarkiv Före-
kommer 

KS Kommun- 
kansliet 

Diarieföring - 

1.4.4.4 Visselblåsn
ing 

Visselblåsning Uppgifter som 
uppenbarligen 
inte är relevanta 
för 
handläggningen 

Gallras  Föreko
mmer 

KS Kommun-
kansliet 

- 7 kap. 7 
§ 
visselbl
åsarlag
en 
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1.4.4.5 Visselblåsn
ing 

Visselblåsning Färdigställd 
utredning 

Bevaras Närarkiv OSL 
32:3b 

KS Kommun- 
kansliet 

Diarieföring - 
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Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

2021-11-04 

Ann Sofi Agnevik 
Avdelningen för juridik 
Anna Svanestrand 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

Den nya visselblåsarlagen 
Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, träder i kraft den 17 
december 2021. Den gäller inom all privat och offentlig verksamhet.  

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 
av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om 
överträdelser av unionsrätten, det så kallade visselblåsardirektivet, i svensk 
rätt. Den nya lagen ersätter en lag som finns sedan tidigare i Sverige, lagen 
(2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår 
larm om allvarliga missförhållanden. 

Den nya lagen ska inte inskränka det skydd som finns för visselblåsare i 
andra delar av svensk rätt, t.ex. yttrandefrihet och meddelarfrihet enligt 
grundlagarna och kravet på saklig grund enligt anställningsskyddslagen. 
Sådant skydd gäller alltså parallellt med visselblåsarlagen.  

Den nya visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om bland annat skydd 
mot hindrande åtgärder och repressalier och om ansvarsfrihet för 
åsidosättande av tystnadsplikt. Vidare finns bestämmelser om skyldighet att 
inrätta rapporteringskanaler, behandling av personuppgifter och sekretess.     

Interna och externa rapporteringskanaler 
Lagen innebär vissa nyheter i svensk rätt. Bland annat ska en 
verksamhetsutövare som vid ingången av kalenderåret hade 50 eller fler 
arbetstagare inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för 
rapportering och uppföljning. En verksamhetsutövare som driver privat 
verksamhet och har 50 till 249 arbetstagare ska ha interna 
rapporteringskanaler på plats senast den 17 december 2023. För övriga 
verksamhetsutövare ska de interna rapporteringskanalerna vara på plats 
senast den 17 juli 2022. Det sistnämnda datumet gäller alltså för bland 
annat kommuner och regioner. 

Dessutom ska externa rapporteringskanaler inrättas av de statliga 
myndigheter som regeringen utser. Det är myndigheter som redan idag 
utövar tillsyn över vissa områden. Den som slår larm kan göra det direkt till 



 § 57 Inrättande av visselblåsarfunktion - KS-2022/181-1 Inrättande av visselblåsarfunktion : SKR cirkulär 2021-11-04

 2021-11-04   2 (4) 
  

en extern kanal utan att först slå larm internt. Visselblåsaren kan själv välja 
om han eller hon vill rapportera internt eller externt.  

Arbetsmiljöverket ska utöva tillsyn över att verksamhetsutövare inrättar 
interna rapporteringskanaler och förfaranden. 

Närmare om de interna rapporteringskanalerna 
De som arbetar i de interna rapporteringskanalerna ska ta emot rapporter, 
ha kontakt med de rapporterande personerna, följa upp det som rapporteras 
och lämna återkoppling om uppföljningen till de rapporterande personerna. 

Rapporterna ska kunna lämnas skriftligt eller muntligt eller vid ett fysiskt 
möte. Den rapporterande personen ska få en bekräftelse på att rapporten 
tagits emot inom sju dagar. Återkoppling ska sedan ges i skälig omfattning 
och senast inom tre månader efter bekräftelsen. 

Personerna som arbetar i de interna rapporteringskanalerna kan vara 
anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som anlitas för att 
hantera uppgifter som rapporterats in. Oavsett om de är anställda hos 
verksamhetsutövaren eller hos någon annan, ska personerna eller enheterna 
vara oberoende och självständiga. Det är inte tydligt vad som menas med 
oberoende och självständiga om personerna är anställda hos 
verksamhetsutövaren, men de ska i vart fall ha mandat att inleda och 
avsluta utredningar utan verksamhetsutövarens godkännande och de ska 
inte kunna bestraffas för att de utför sina uppgifter. Det bör vidare finnas 
rutiner för att undvika intressekonflikter och om möjligt bör personerna 
rapportera till verksamhetens högsta nivå, prop. 2020/21:193 s. 148 f. 

Kommuner får dela interna rapporteringskanaler och förfaranden med 
andra kommuner och med kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 
Detsamma gäller regioner, se prop. 2020/21:193 s. 144. Även de som 
driver privat verksamhet med mellan 50 och 249 arbetstagare får dela 
interna kanaler och förfaranden, men med vissa begränsningar som inte 
gäller för kommuner och regioner.  

Föremålet för rapporteringar 
Lagen gäller för det första vid rapportering i ett arbetsrelaterat 
sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett 
allmänintresse av att de kommer fram. Det kan gälla ett handlande eller en 
underlåtenhet att göra något. Denna punkt gäller generellt, inom alla olika 
områden, så länge det finns ett allmänintresse av att informationen kommer 
fram. 

Kravet på allmänintresse innebär att rapportering om förhållanden som 
enbart rör personens egna arbets- eller anställningsförhållanden normalt 
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sett inte omfattas av skyddet. Sådana frågor får hanteras enligt de vanliga 
mekanismer som finns inom arbetsrätten och arbetsmiljörätten. 

Lagen gäller för det andra vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang 
av information om missförhållanden som strider mot en direkt tillämplig 
unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för visselblåsardirektivet, eller 
mot en lag eller andra föreskrifter som genomför en sådan unionsrättsakt 
eller som motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en sådan 
unionsrättsakt. 

De unionsrättsakter som omfattas räknas upp i en bilaga till 
visselblåsardirektivet. Det gäller t.ex. bestämmelser inom områdena 
offentlig upphandling,  miljöskydd, livsmedelssäkerhet, folkhälsa och 
skydd av privatlivet och personuppgifter.  

Rapporterande personer 
De rapporterande personer som skyddas av lagen är, något förenklat, 
arbetstagare, den som söker arbete, den som söker eller utför volontärarbete 
eller praktik, inhyrda arbetstagare, egenföretagare som söker eller utför 
uppdrag, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller 
tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i aktiebolaget.  

Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten. 

Däremot gäller inte skyddet för personer som rapporterar i egenskap av 
t.ex. elever, patienter eller medborgare i allmänhet.   

Skyddet för den som rapporterar 
En rapporterande person får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin 
tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade 
skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig 
för att avslöja det rapporterade missförhållandet. 

Dessutom finns ett skydd mot hindrande och repressalier.  

En verksamhetsutövare får inte                                                                       
1. hindra eller försöka hindra rapportering, eller                                           
2. på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person. 
Detta skydd gäller även för den som bistår den rapporterande personen vid 
rapporteringen, såsom en förtroendevald eller ett skyddsombud. Skyddet 
gäller även den som har koppling till den rapporterande personen, t.ex. en 
anhörig eller kollega eller en juridisk person som den rapporterande 
personen äger. 

Med repressalier menas en åtgärd eller underlåtenhet som vidtas på grund 
av att en person har rapporterat och som orsakar eller kan orsaka skada 
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eller men för personen. Det är ett brett begrepp som kan omfatta många 
olika saker som är negativa för personen, t.ex. uppsägning, utebliven 
befordran, ändrade arbetsuppgifter, m.m.  

Sanktionen för den verksamhetsutövare som bryter mot förbuden mot 
hindrande åtgärder eller repressalier är skadestånd. Det kan vara både 
ekonomiskt och allmänt skadestånd. 

För att det ska vara fråga om repressalier enligt lagen, ska det vara 
verksamhetsutövaren eller någon representant för denne, t.ex. en chef, som 
utsätter någon för repressalier. Om det istället är kollegor som utsätter den 
rapporterande personen för t.ex. utfrysning, så är det inte fråga om 
repressalier av verksamhetsutövaren. Den frågan får i stället hanteras enligt 
vanliga regler, t.ex. arbetsmiljöregler. Arbetsgivaren har enligt reglerna för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet ett ansvar att utreda om det förekommer 
kränkande särbehandling och att vidta åtgärder för att förebygga att det sker 
i fortsättningen.    

Även offentlighets- och sekretesslagen ändras från och med 17 december 
2021 så att uppgifter om enskilda personer i uppföljningsärenden i enlighet 
med den nya lagen sekretesskyddas hos myndigheter. Sekretessen gäller 
både för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet. 

Information om förfaranden för intern och extern rapportering 
Verksamhetsutövaren ska lämna tydlig och lättillgänglig information om 
hur man rapporterar via de interna rapporteringskanalerna och de externa 
rapporteringskanalerna. Samtidigt ska också viss annan information 
lämnas, t.ex. om meddelarfrihet och anskaffarfrihet. 

Avvikelser genom kollektivavtal  
Avvikelser får göras genom kollektivavtal från reglerna om utformningen 
av de interna rapporteringskanalerna och förfarandena för rapportering och 
uppföljning. En förutsättning är att kollektivavtalet slutits eller godkänts av 
en central arbetstagarorganisation. Kollektivavtalet får inte upphäva eller 
inskränka någons rättigheter enligt visselblåsardirektivet. 

MBL-förhandling eller samverkan inför ett beslut att inrätta 
interna rapporteringskanaler  
En arbetsgivare är skyldig att förhandla enligt 11–14 §§ 
medbestämmandelagen (MBL) med de fackliga organisationer som 
arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med, inför beslutet att inrätta 
interna rapporteringskanaler, enligt de vanliga förutsättningar som gäller 
enligt MBL. Om det finns ett samverkansavtal på arbetsplatsen som ersätter 
skyldigheten att förhandla enligt MBL så ska istället frågan tas upp i 
samverkan.  
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 Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLLSUTDRAG 21 (25) 

Sammanträdesdatum  

2022-04-25  
 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 82   Dnr: KS-2022/204 

Kommunal borgen Knivstavatten AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
Knivstavatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 103 076 000 
kronor jämte därpå löpande räntor och kostnader.  

Propositionsordning  

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Knivstavatten AB har gjort en formell begäran om höjt borgenstak med 32 miljoner kronor till 
103 miljoner kronor.  

Bakgrunden är att bolaget genomför och planerar för investeringar i utbyggnad av VA-
infrastrukturen. Bolaget har därför ett behov av finansiering till goda villkor, vilket en 
kommunal borgen medför. Knivstavatten AB har sedan en tid tillbaka också möjlighet att låna 
genom Kommuninvest men det förutsätter en kommunal borgen. Förslaget är att godkänna 
bolagets begäran om höjt borgenstak.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-03-21 
Kommunal borgen Knivstavatten AB 
 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-03-21 

Diarienummer 
KS-2022/204 

   

 

Kommunstyrelsen 

Kommunal borgen Knivstavatten AB 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld ingå borgen för 
Knivstavatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 103 076 000 
kronor jämte därpå löpande räntor och kostnader.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Knivstavatten AB har gjort en formell begäran om höjt borgenstak med 32 miljoner kronor till 
103 miljoner kronor.  

Bakgrunden är att bolaget genomför och planerar för investeringar i utbyggnad av VA-
infrastrukturen. Bolaget har därför ett behov av finansiering till goda villkor, vilket en 
kommunal borgen medför. Knivstavatten AB har sedan en tid tillbaka också möjlighet att låna 
genom Kommuninvest men det förutsätter en kommunal borgen. Förslaget är att godkänna 
bolagets begäran om höjt borgenstak.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Ärendet har en marginell ekonomisk konsekvens för kommunen, det utökade borgenstaket 
ger en årlig intäkt om 64 tusen kronor med nuvarande avgiftsnivå. Ett borgensåtagande är 
också en förpliktelse som innebär en ekonomisk risk, risken bedöms som mycket låg. 
Knivstavatten AB verksamhet är självfinansierad utan vinstsyfte, ett naturligt monopol. Det 
gör att risken för ett kommunalt borgensåtagande är mycket liten trots stora framtida 
investeringar inom bolaget, bolaget har också uppvisat resultat som är i enlighet med 
vattentjänstlagen. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-03-21 

Kommunal borgen Knivstavatten AB 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Knivstavatten AB 
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Dan-Erik Pettersson 

Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet avser ett höjt borgenstak för att erhålla förmånliga lånevillkor för Knivstavatten AB 
och har således ingen påverkan på barn. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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2022-04-25  
 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 74   Dnr: KS-2022/209 

Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Särsta 3:397 och del av Särsta 
3:1” för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt 
kartunderlag daterat 2021-11-15.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 

Propositionsordning  

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster.  

Fastigheten Särsta 3:397 där CIK, Centrum för idrott och kultur, är belägen har hittills inte 
ingått i verksamhetsområdet. Verksamheten är ansluten och har redan erlagt avgifter och 
beslutet om att inrätta verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att säkerställa alla 
parters rätter och skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i 
verksamhetsområdet eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade 
bebyggelsen. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Protokollsutdrag SUN, § 36, 2022-03-14 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Särsta 3:397 och del av 
Särsta 3:1  
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059  
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga vattentjänster, 2021-11-
15  
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
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Handläggare 
Maria Cassel 

Tjänsteutlåtande 
2022-03-23 

Diarienummer 
KS-2022/209 

   

 

Kommunstyrelsen  

Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Särsta 3:397 och del av Särsta 
3:1” för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt 
kartunderlag daterat 2021-11-15.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster.  

Fastigheten Särsta 3:397 där CIK, Centrum för idrott och kultur, är belägen har hittills inte 
ingått i verksamhetsområdet. Verksamheten är ansluten och har redan erlagt avgifter och 
beslutet om att inrätta verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att säkerställa alla 
parters rätter och skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i 
verksamhetsområdet eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade 
bebyggelsen. 

 

Ärende 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  

Fastigheterna Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 har hittills inte ingått i 
verksamhetsområdet. På fastigheten Särsta 3:397 ligger CIK, Centrum för idrott och kultur, 
belägen. Verksamheten är ansluten och har redan erlagt avgifter och beslutet om att inrätta 
verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att säkerställa alla parters rätter och 
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skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i verksamhetsområdet 
eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade bebyggelsen. I vissa fall finns 
det skäl att vänta med att ta in en fastighet i verksamhetsområdet på grund av att osäkra 
förutsättningar kring kommande eventuella exploateringar gör att möjligheten till att avtala 
om en lämplig finansiering inte ska försvåras av att ett verksamhetsområde redan är inrättat. 
Någon sådan risk bedöms inte föreligga i det här fallet. Efter föreslaget beslut kommer 
berörda fastigheter att ingå i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten-
gata samt dagvatten-fastighet.  

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Särsta 
3:397 och del av Särsta 3:1 enligt bilaga. Detta gäller för vattentjänsterna dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. 

Ärendet hanterades i samhällsutvecklingsnämnden den 14 mars 2022. Punkt 2 under förslag 
till beslut har därefter justerats till kommunstyrelsens hantering för att anpassas till aktuellt 
datum för kommunfullmäktige. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och 
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Se separat checklista för barnkonsekvensanalys. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Protokollsutdrag SUN, § 36, 2022-03-14 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Särsta 3:397 och del av 
Särsta 3:1  
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059  
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga vattentjänster, 2021-11-
15  
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 
 

Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB  

Akten 

 

 

 

Jenny Rydåker   Maria Cassel 
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Samhällsbyggnadschef   Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Verksamhetsområde möjliggör för fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala 
dricksvattennätet och avloppsreningsverk. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 10 (20)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 36   Dnr: SUN-2022/19 

Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige:  

1. Fastställ verksamhetsområde ”VO Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1” för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt bilaga 1.1.  
2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-04-01. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster.  
 
Fastigheten Särsta 3:397 där CIK, Centrum för idrott och kultur, är belägen har hittills inte 
ingått i verksamhetsområdet. Verksamheten är ansluten och har redan erlagt avgifter och 
beslutet om att inrätta verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att säkerställa alla 
parters rätter och skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i 
verksamhetsområdet eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade 
bebyggelsen.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Särsta 3:397 och del av 
Särsta 3:1 
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059  
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga vattentjänster, 
2021-11-15  
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 

Beslutet ska skickas till 
Knivstavatten AB 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
Telefon vxl: 08-540 835 00
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se

Hemställan till kommunfullmäktige om utökat
verksamhetsområde, Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om utökat verksamhetsområde, VO, enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten
AB:s styrelse den 30 november 2021.

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för
samtliga vattentjänster.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta
ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde med berörda fastigheter, se bilagor.

Med vänliga hälsningar

Christian Wiklund
vd Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB

Bilagor
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga vattentjänster
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte
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Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för 
Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 

Förslag till beslut  

Roslagsvatten föreslår Knivstavattens styrelse  

 

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet enligt bilaga 1, att gälla från och 
med 2022-04-01.  

 

Sammanfattning 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- 
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  

Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster. 

För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut 
de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för vatten och 
avlopp byggs ut till fastigheten. 

Ärende  

Bakgrund 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där 
kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. 

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut 
avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Knivsta 
har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och 
dagvatten från gata.  
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DOKUMENT ID: 20190910-30059
SIDAN: 2 (2)

Fastigheterna Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 har hittills inte ingått i verksamhetsområdet. På
Särsta 3:397 är CIK, Centrum för idrott och kultur, belägen. Verksamheten är ansluten och har redan
erlagt avgifter och beslutet om att inrätta verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att
säkerställa alla parters rätter och skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i
verksamhetsområdet eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade bebyggelsen. I
vissa fall finns det skäl att vänta med att ta in en fastighet i verksamhetsområdet på grund av att
osäkra förutsättningar kring kommande eventuella exploateringar gör att möjligheten till att avtala
om en lämplig finansiering inte ska försvåras av att ett verksamhetsområde redan är inrättat. Någon
sådan risk bedöms inte föreligga i det här fallet. Efter föreslaget beslut kommer berörda fastigheter
att ingå i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten-gata samt dagvatten-
fastighet.

Ärende

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Särsta 3:397 och
del av Särsta 3:1 enligt bilaga. Detta gäller för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten-
gata och dagvatten-fastighet.

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Knivsta kommun

Bilaga 1. Förslag på utökning av verksamhetsområde för samtliga vattentjänster
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PROTOKOLLSUTDRAG 13 (25) 

Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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 Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLLSUTDRAG 12 (25) 

Sammanträdesdatum  

2022-04-25  
 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 75   Dnr: KS-2022/210 

Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Solhagavägen” för dricksvatten, 
enligt kartunderlag daterat 2021-11-10.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 

Propositionsordning  

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
dricksvatten.  

Vatten och spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa 
fastigheter. För att kunna säkerställa alla parters rätter och skyldigheter behöver 
verksamhetsområdet inrättas. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Protokollsutdrag, § 37, 2022-03-14 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Solhagavägen  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument ID: 20190910-30059  
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-10  
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Maria Cassel 

Tjänsteutlåtande 
2022-03-23 

Diarienummer 
KS-2022/210 

   

 

Kommunstyrelsen 

Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Solhagavägen” för dricksvatten, 
enligt kartunderlag daterat 2021-11-10.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
dricksvatten.  

Vatten och spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa 
fastigheter. För att kunna säkerställa alla parters rätter och skyldigheter behöver 
verksamhetsområdet inrättas. 

 

Ärendet 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  

Fastigheterna Nor 48:2 och Nor 48:3 har avstyckats från Nor 47:1 och har till skillnad från 
stamfastigheten sin infart via Solhagavägen som ingår i detaljplan Genvägen, i vilken anges 
att samtliga nybyggnader skall anslutas till befintligt kommunalt vatten- och avloppsnät. 
Vatten och spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa 
fastigheter. Fastigheterna är redan anslutna till allmänt VA, men för att kunna säkerställa alla 
parters rätter och skyldigheter behöver verksamhetsområdet inrättas. Stamfastigheten är 
idag ansluten till spillvatten via Klockarbacken, öster om Genvägenområdet, och de berörda 
fastigheterna ingår därför sedan tidigare i verksamhetsområde för spillvatten. Planering och 
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utbyggnad av dricksvatten till fastigheter på Klockarebacken kommer att göras i samband 
med utbyggnad av VA till Kolonivägen. Stamfastigheten ska därför i nuläget inte tas in i 
verksamhetsområdet.  

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde genom att inkludera fastigheterna 
Nor 48:2 och Nor 48:3 enligt kartunderlag i bilaga 1.1. Detta gäller för vattentjänsten 
dricksvatten. 

Ärendet hanterades i samhällsutvecklingsnämnden den 14 mars 2022. Punkt 2 under förslag 
till beslut har därefter justerats till kommunstyrelsens hantering för att anpassas till aktuellt 
datum för kommunfullmäktige. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och 
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Se checklista för barnkonsekvensanalys. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Protokollsutdrag, § 37, 2022-03-14 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Solhagavägen  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument ID: 20190910-30059  
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-10  
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 
 

Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB  

Akten 

 

 

Jenny Rydåker   Maria Cassel 

Samhällsbyggnadschef   Tf planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Verksamhetsområde möjliggör för fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala 
dricksvattennätet och avloppsreningsverk. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 11 (20)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 37   Dnr: SUN-2022/21 

Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Fastställ verksamhetsområde ”VO Solhagavägen” för dricksvatten enligt bilaga 1.1.  
2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-04-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
dricksvatten. 
 
Vatten och spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa 
fastigheter. För att kunna säkerställa alla parters rätter och skyldigheter behöver 
verksamhetsområdet inrättas. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Solhagavägen 
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument ID: 20190910-30059 
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-10 
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 
 

Beslutet ska skickas till 
Knivstavatten AB 
Kommunstyrelsen  
Akten 
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Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
Telefon vxl: 08-540 835 00
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se

Hemställan till kommunfullmäktige om utökat
verksamhetsområde, Solhagavägen

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om utökat verksamhetsområde, VO, enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten
AB:s styrelse den 30 november 2021.

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för
dricksvatten.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och Roslagsvattens rätt att ta ut de
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde med berörda fastigheter, se bilagor.

Med vänliga hälsningar

Christian Wiklund
vd Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB

Bilagor
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte
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Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för 
Solhagavägen, komplettering 

Förslag till beslut  

Roslagsvatten föreslår Knivstavattens styrelse  

 

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten enligt 
bilaga 1, att gälla från och med 2022-04-01.  

 

Sammanfattning 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- 
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  

Detta ärende rör verksamhetsområde för dricksvatten. 

För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut 
de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för vatten och 
avlopp byggs ut till fastigheten. 

Ärende  

Bakgrund 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där 
kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. 

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut 
avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Knivsta 
har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och 
dagvatten från gata.  

Fastigheterna Nor 48:2 och Nor 48:3 har avstyckats från Nor 47:1 och har till skillnad från 
stamfastigheten sin infart via Solhagavägen som ingår i detaljplan Genvägen, i vilken anges att 
samtliga nybyggnader skall anslutas till befintligt kommunalt vatten- och avloppsnät. Vatten och 
spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa fastigheter. 
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Fastigheterna är redan anslutna till allmänt VA, däremot föreligger en tvist med Nor 48:3 om
anläggningsavgiften. För att kunna säkerställa alla parters rätter och skyldigheter behöver
verksamhetsområdet inrättas. Stamfastigheten är idag ansluten till spillvatten via Klockarbacken,
öster om Genvägenområdet, och de berörda fastigheterna ingår därför sedan tidigare i
verksamhetsområde för spillvatten. Planering och utbyggnad av dricksvatten till fastigheter på
Klockarebacken kommer att göras i samband med utbyggnad av VA till Kolonivägen. Stamfastigheten
ska därför i nuläget inte tas in i verksamhetsområdet.

Ärende

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Nor 48:2 och
Nor 48:3 enligt bilaga. Detta gäller för vattentjänsten dricksvatten.

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Knivsta kommun

Bilaga 1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 76   Dnr: KS-2022/211 

Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Margarethahemmet” för 
dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt kartunderlag 
daterat 2021-11-15. 

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 

Propositionsordning  

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster. För att fastställa fastigheternas Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, 
Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 38:16 rätt till allmänt vatten och avlopp och 
Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver 
Knivsta kommun utöka sitt verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den 
allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Protokollsutdrag, § 38, 2022-03-14  
Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Margarethahemmet  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059.  
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-15  
Bilaga 1.2 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten, 2021-11-15  
Bilaga 1.3 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata, 2021-11-15  
Bilaga 1.4. - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet, 2021-11-16  
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Maria Cassel 

Tjänsteutlåtande 
2022-03-23 

Diarienummer 
KS-2022/211 

   

 

Kommunstyrelsen  

Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Margarethahemmet” för 
dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt kartunderlag 
daterat 2021-11-15. 

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster.  

För att fastställa fastigheternas Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 
38:8 och Särsta 38:16 rätt till allmänt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de 
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för 
vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 

 

Ärendet 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet 
för människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större 
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det 
geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning 
ska finnas.  

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en 
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt 
att ta ut avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad 
vattentjänstlagen. Knivsta har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, 
spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  

Fastigheterna Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 
38:16 har detaljplanelagts inom eller ligger dikt an och berörs av detaljplan för 
Margarethahemmet, Särsta 38:4. Vissa av fastigheterna ingår sedan tidigare i 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten men inte för dagvatten-gata och dagvatten-
fastighet. Efter föreslaget beslut kommer samtliga berörda fastigheter att ingå i 
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verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten-gata, medan endast 
fastigheter med behov av avvattning från fastigheten kommer att ingå i verksamhetsområde 
för dagvatten-fastighet. Vatten och avlopp samt dagvattenhantering har byggts ut under 
2021.  

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Särsta 
38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 38:16 enligt bilagor. 
Detta gäller för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-
fastighet. 

Ärendet hanterades i samhällsutvecklingsnämnden den 14 mars 2022. Punkt 2 under förslag 
till beslut har därefter justerats till kommunstyrelsens hantering för att anpassas till aktuellt 
datum för kommunfullmäktige. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Utbyggnaden av verksamhetsområdet bekostas av VA-kollektivet genom brukaravgifter och 
anslutningsavgifter till Roslagsvatten. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Se separat checklista för barnkonsekvensanalys. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Protokollsutdrag, § 38, 2022-03-14  
Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Margarethahemmet  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059.  
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-15  
Bilaga 1.2 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten, 2021-11-15  
Bilaga 1.3 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata, 2021-11-15  
Bilaga 1.4. - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet, 2021-11-16  
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 

Beslutet ska skickas till 

Knivstavatten AB  
Akten 

 

 

 

 

Jenny Rydåker   Maria Cassel 
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Samhällsbyggnadschef   Tf planchef 



 § 61 Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet - KS-2022/211-2 Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet : Tjänsteutlåtande - Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet

Sida 4 av 4 

 
 

 

  

 
Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Verksamhetsområde möjliggör för fastighetsägare att ansluta sig till det kommunala 
dricksvattennätet och avloppsreningsverk. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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PROTOKOLL 12 (20)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-14  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 38   Dnr: SUN-2022/20 

Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till Kommunfullmäktige:  

1. Fastställ verksamhetsområde ”VO Margarethahemmet” för dricksvatten, spillvatten, 
dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt  bilaga 1.1-1.4.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-04-01. 
 
Jäv 
Jacob Risberg (MP) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster. 
 
För att fastställa fastigheternas Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 
38:8 och Särsta 38:16 rätt till allmänt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de 
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för 
vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-31 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Margarethahemmet  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059. 
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-15 
Bilaga 1.2 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten, 2021-11-15 
Bilaga 1.3 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata, 2021-11-15 
Bilaga 1.4. - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet, 2021-11-16 
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 

Beslutet ska skickas till 
Knivstavatten AB 
Kommunstyrelsen  
Akten 
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Roslagsvatten

Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
Telefon vxl: 08-540 835 00
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se

Hemställan till kommunfullmäktige om utökat
verksamhetsområde, Margarethahemmet

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om utökat verksamhetsområde, VO, enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten
AB:s styrelse den 30 november 2021.

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmänt vatten
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för
samtliga vattentjänster.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta
ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde med berörda fastigheter, se bilagor.

Med vänliga hälsningar

Christian Wiklund
vd Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB

Bilagor
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten
Bilaga 1.2. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten
Bilaga 1.3. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata
Bilaga 1.4. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte
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DOKUMENT ID: 20190910-30059
SIDAN: 1 (2)

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för
detaljplan Margarethahemmet

Förslag till beslut

Roslagsvatten föreslår Knivstavattens styrelse

att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet enligt bilagorna 1-4, att gälla från
och med 2022-04-01.

Sammanfattning

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten-
och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.

Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster.

För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut
de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den allmänna anläggningen för vatten och
avlopp byggs ut till fastigheten.

Ärende

Bakgrund

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där
kommunen har beslutat att allmänt vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en
skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut
avgift regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Knivsta
har idag verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och
dagvatten från gata.
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Fastigheterna Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 38:16 har
detaljplanelagts inom eller ligger dikt an och berörs av detaljplan för Margarethahemmet, Särsta
38:4. Vissa av fastigheterna ingår sedan tidigare i verksamhetsområde för vatten och spillvatten men
inte för dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Efter föreslaget beslut kommer samtliga berörda
fastigheter att ingå i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten-gata, medan
endast fastigheter med behov av avvattning från fastigheten kommer att ingå i verksamhetsområde
för dagvatten-fastighet.

Vatten och avlopp samt dagvattenhantering byggs ut under 2021.

Ärende

Knivsta kommun behöver utöka sitt verksamhetsområde dvs inkludera fastigheterna Särsta 38:4,
Särsta 38:5, Särsta 38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 38:16 enligt bilagor. Detta gäller för
vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Knivsta kommun

Bilaga 1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten
Bilaga 2. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten
Bilaga 3. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata
Bilaga 4. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet
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Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län 
 

Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och årsredovisning 
för 2021 och tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
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Hälsningar 
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Under år 2021 har arbetet med förändrat arbetssätt fortsatt. 
Merparten av alla möten har fortsatt att genomföras digitalt. Allt 
eftersom tiden gått har vi kunnat se fördelar med digitaliseringen. 
Att kunna mötas trots geografiska avstånd är nu lätt och vi har 
kunnat bjuda in till möten även från andra förbund utan tid som gått 
på transporter. Vi har genomfört i princip alla möten via Teams och 
förbundet har även infört digital signering av fakturor, ansökningar 
och andra dokument. Trots att vi är små ligger vi i framkant vad 
gäller att hantera såväl möten som signeringar digitalt.  

Självklart längtar vi till att kunna ses och ha utbyte med andra med 
riktiga möten också, så visst ser vi fram emot att situationen vad 
gäller pandemin förhoppningsvis ändras. 

Många kommer i jobb 
Finansieringen från oss på Samordningsförbundet till alla våra insatser gör skillnad.  Vi har 
en bredd av insatser, allt från förrehabiliterande insatser för de individer som står allra längst 
från arbetsmarknaden till insatser som syftar att individer ska komma direkt i arbete. Av alla 
som skrivits ut med syfte att nå arbete kom så stor andel som 44 procent i arbete. Bra jobbat 
till er alla runt om i länet, som genom er samverkan får individer att ta steg mot arbete! Ett 
arbete är nyckeln till frihet och förbundets insatser gör skillnad. 

Godkänd ESF-ansökan, SMAIL 
I slutet av sommaren gjorde vi en ansökan till ESF för att vara projektägare om 6,8 miljoner 
kronor för att utbilda utbildare i alla våra åtta kommuner i hur man jobbar med individers 
stegförflyttning mot arbete. I december fick vi vår ansökan beviljad. Det ska bli ett spännande 
arbete att följa. 

Vår roll som kunskapsförmedlare
Vi fortsätter vårt fina arbete som kunskapsförmedlare riktat till medlemmarna. Under 
året har vi arrangerat ett stort antal kompetenshöjande webbinarier kring angelägna 
frågeställningar, men vi jobbar också aktivt med att omvärldsbevaka, ta fram statistik, göra 
kunskapssammanställningar, allt med syfte att stödja våra medlemmars kompetens. 

Vi tar sikte framåt
Den finansiella samordningen syftar till att den enskilde skall kunna försörja sig genom eget 
förvärvsarbete.  Ett år går fort, men mycket hinner hända. Trots komplex problematik hos 
individerna når många individer arbete genom det stöd som den finansiella samordningen 
möjliggör och jag ser att vi som förbund har nått långt i dessa frågor. Tack alla ni som på olika 
sätt bidragit till att individer ska nå egen försörjning. 

Mohamad Hassan

Ordförande i Samordningsförbundet Uppsala län

Mohammad Hassan
Ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling, jämförelse 4 år* (TSEK)
2021 2020 2019 2018

Intäkter 23 090 22 000 22 262 22 026

Kostnader -21 685 -23 060 -24 828 -23 057

Årets resultat 1 405 -1 060 -2 566 -1 031

Soliditet 1) 58% 53% 54% 65%

Kassalikviditet 2) 239% 214% 217% 283%

Antal anställda 3) 5 5 4 5

Personalomsättning 4) 0% 22% 22% 60%

*  På grund av nya redovisningsregler så finns endast 4 år som är jämförbara, målet är 5 
jämförande år

1)  Soliditet definieras som eget kapital dividerat med totalt kapital, vilket beskriver 
förbundetslångsiktiga betalningsförmåga.

2)  Kassalikviditet definieras som omsättningstillgångar dividerat med kortfirstiga skulder, 
vilket beskriver förbundets kortsiktiga betalningsförmåga.

3) Antal anställda avser heltidstjänster avrundat till nämaste heltal.

4) Personalomsättning = (slutat+bytt tjänst)/ (antal anställda innevarande år+föreg år/2)
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SAMMANFATTNING AV PERIODEN
De sammantagna resultaten från året visar att Samordningsförbundet har uppfyllt 
sitt uppdrag med att stödja medlemmarnas arbete att förbättra för individer i 
behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering att närma sig eller nå egen 
försörjning. 

Det är dock troligt att resultaten hade varit högre om inte Coronapandemin hade 
pågått under perioden. Den omställning som gjorts där merparten av alla möten 
har genomförts digitalt har trots situationen fungerat mycket bra. 

Måluppfyllelse 
Inriktningen med fokus på att merparten av insatserna ska vara riktade mot individ 
fortsätter. 

452 deltagare har varit registrerade med personuppgifter i uppföljningssystemet 
SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet) under perioden.

186 personer, 44 % har skrivits ut till arbete/studier efter avslutad insats

 (46 % kvinnor och 54 % män). 

Räknas gruppen arbetssökande in så är 50 % av utskrivna deltagare i arbete/
studier eller är arbetssökande. Ett resultat som visar på god progression mot 
arbete i våra finansierade insatser. 

• 42 % är kvinnor och 58 % är män
• 59 % är yngre än 30 år
• 32 % har haft offentlig försörjning i 3 år eller mer
• 41 % har högst grundskoleexamen som avslutad utbildning
• 11 % har någon form av eftergymnasial utbildning

Bland de förrehabiliterande insatserna som syftar till att individen ska ha en plan 
för vidare rehabilitering så har 100 % det.  Alla deltagare som varit aktuella för att 
göra en planering har fått en sådan. 

Arbetet med stöd till arbetsgivare har skett genom att föra ut perspektivet i 
parternas Lokusgrupper, och därigenom till förbundets finansierade insatser. 
Kunskapshöjande insatser riktade mot arbetsgivare har genomförts där också 
plattformen för arbetsgivarstöd har marknadsförts. 

Ekonomi   
För år 2021 redovisas ett överskott på 1 405 tkr, budgeten var beräknad till   
-1 611 tkr. Differensen härrör till outnyttjade insatsmedel, till stor del kopplat till 
pandemin. Flera insatser för över kvarvarande medel till 2022. 

2020 års underskott uppgick till -1 060 tkr.
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Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom finansiell samordning 
underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser så att de närmar sig eller når egen försörjning. 

Förbundet ska främja samverkan och underlätta en effektiv resursanvändning inom 
rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, region och länets 
kommuner. 

Samordningsförbundet verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Även förbundsordningen reglerar förbundets arbete.

I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur 
ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning 
och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående parters högsta beslutande organ, det vill 
säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter. 

Parterna har valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga 
åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv, se 
organisationsskiss över förbundet nedan.  

Om Samordningsförbundet 
Uppsala län 
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FÖRBUNDETS MEDLEMMAR
Medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län är kommunerna Enköping, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan.  

Medlemssamråd är ett forum där medlemmarna kan komma med synpunkter och påverka 
verksamheten två gånger om året. Vid medlemssamråden informerar förbundet om vad 
som skett under året, inriktningen, samt tankar kring framtiden. Medlemmarna har också 
möjlighet att berätta om sina behov och vad de önskar att förbundet ska prioritera framåt. 
Medlemssamrådet sker med kommunstyrelsens och regionstyrelsens ordförande och med 
högre chefsnivå hos de statliga aktörerna, exempelvis områdeschef på Arbetsförmedlingen. 

Fyra olika samråd har genomförts under året. Två med kommunerna och regionen, ett digitalt 
genomfördes under våren och ett på plats under hösten i anslutning till Regionalt forum. Vidare 
har två samråd genomförts med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, båda i form av 
hybridmöten. Utöver samråden uppmuntras alltid medlemmarna att komma med önskemål 
och synpunkter från både politiker och tjänstemän.

STYRELSEN 
Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av 
medlemmarna. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De sätter mål och 
inriktning för vad de vill att förbundet ska prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte 
något verksamhetsansvar mot parterna. 

Det är varje medlem som väljer om de vill söka medel från förbundet. Alla insatser genomförs 
av parterna i ordinarie verksamhet, utifrån de behov de har identifierat på hemmaplan och 
i samverkan med övriga parter. Styrelsen består av lokalt utsedda politiker från kommun 
och region. Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ingår tjänstepersoner som 
myndigheterna själva har utsett att ingå i styrelsen. Samtliga ledamöter är utsedda av sina 
moderorganisationer men ska ta ett helhetsperspektiv på frågorna och de företräder alltså inte 
sin egen organisation.   

Under perioden har fem styrelsemöten genomförts, samtliga digitalt. Arbetsutskottet har haft 
sex möten under perioden, samtliga digitalt. Kansliet har fortsatt erbjudit stöd till ledamöterna 
för att undanröja eventuella tekniska hinder i god tid innan mötena. 

Styrelsen har under år 2021 bestått av:  

 Ordinarie ledamöter Ersättare

Uppsala Mohamad Hassan (L), ordförande Robin Kronvall (M)

Region Uppsala Annika Forssell (MP) 1:e vice ordf. Vivianne Macdisi (S)

Försäkringskassan Stefan Mörk 2:e vice ordförande Karolina Eriksson

Arbetsförmedlingen Jimmy Algotsson Martina Apell

Enköping kommun Peter Book (M) (till och med maj)
Mats Flodin (M)

Solweig Eklund (S)

Heby kommun Annika Krispinsson (C) Margaretha Gadde Jennische (M)

Håbo kommun Roger von Walden (M) Inger Wallin (S)

Knivsta kommun Britt-Louise Gunnar (S) Synnöve Adell (KD)
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 Ordinarie ledamöter Ersättare

Tierp kommun Åsa Sikberg (M) Viktoria Söderling (S)

Älvkarleby kommun Inga-Lil Tegelberg (S) Gunn Johansson (C)

Östhammar kommun Lisa Norén (S) Pär-Olov Olsson (M)

REVISORER
Förbundets revisorer har till uppgift att granska styrelsen och att verksamheten bedrivits på 
ett ändamålsenligt och effektivt sätt, samt att det finns fungerande interna kontrollsystem. 
Samordningsförbundets medlemmar utser förtroendevalda revisorer. För verksamhetsåret 2021 
har två revisorer för kommunernas och Region Uppsalas räkning utsetts, Knut Rexed och Cecilia 
Forss och de biträdes av Ernst and Young. De statliga myndigheterna, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har anlitat KPMG att granska förbundet.

KANSLI OCH UTVECKLINGSGRUPPER 
Samordningsförbundets kansli består av en förbundschef, en verksamhetsutvecklare, en 
processtödjare, en ekonom och en administratör. Kansliet, under ledning av förbundschefen 
bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds enligt 
förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare fungerar kansliet som stöd till 
förbundets utvecklingsinriktade arbete gentemot parterna och andra aktörer. Kansliet deltar 
som adjungerade i styrgrupper eller motsvarande men har ingen styrande roll i dessa. Det 
är parterna som själva leder sin samverkan och förbundet stödjer genom sin närvaro och 
via finansiering de insatser som parterna har sökt medel för. Kansliet säkerställer också 
att uppföljning från insatserna kommer in samt sammanställer den för återrapportering till 
styrelsen. 

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner och består av representanter från de fyra 
parterna. Det är parterna som valt att driva sin samverkan genom dessa. Styrelsen har genom 
sina satta mål och inriktning uttryckt att de uppmuntrar parternas initiativ till samverkan. 
Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan 
både på strategisk och operativ nivå. Stödet syftar till att möjliggöra ansökningar till styrelsen 
samt att dessa uppfyller kraven som satts upp för ansökningar.  

I förbundet finns även en strategisk utvecklingsgrupp där strategiska utvecklingsfrågor 
diskuteras tillsammans med parterna. Syftet är att i denna grupp diskutera frågor som är 
aktuella för samtliga lokusgrupper, exempelvis kring gemensamma behov nu och framåt, 
kompetensutveckling, samt att utbyta erfarenheter. Gruppen ska fungera både som stöd för 
förbundschefen och fylla en funktion för att underlätta parternas samverkan. En viktig del är 
att lyssna in kring behov, idéer och synpunkter från parterna. Minst en part från respektive 
lokusgrupp deltar och samtliga parter är representerade.

Samordningsförbundet är sedan flera år medlem i Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund (NNS) och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta 
forum. Förbundschefen, men även verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med 
förbundschefer, samordnare och verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för 
att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

Sedan år 2021 ingår Uppsala tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö i ett 
storstadsnätverk för att byta erfarenheter med de större förbunden i landet. Ett digitalt 
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uppstartsmöte har skett mellan förbundschefer där även ordförande i förbunden deltog. 
Utöver detta genomfördes en fysisk träff med förbundschefer och verksamhetsutvecklare, 
processtödjare från de olika förbunden i Malmö i december. Syftet var att nätverka samt att 
byta erfarenhet kring olika verksamhetsfrågor. 

STÖD TILL PARTERNA FÖR ATT UNDERLÄTTA SAMVERKAN
Kansliet bistår med motivation, kunskapshöjande seminarier och praktiskt stöd till parterna 
för att underlätta att ansökningar görs i enlighet med av styrelsens uppsatta mål och inriktning 
samt bidra till att samverkanskompetensen ökar. 

För att stödja insatsansvariga (projektledare) i deras uppdrag erbjuder kansliet nätverk och 
operativt stöd. Kansliet ansvarar också för att följa upp beviljade insatser och löpande redovisa 
detta till styrelsen. 

Kansliet arbetar kontinuerligt med att delta i olika nätverk för att stödja samverkan. 

FÖRDELNING AV MEDEL
Styrelsen har för året prioriterat insatser mot individ, därefter struktur och slutligen mot 
kompetenshöjande insatser. Utfallet ligger budgetmässigt väl i linje med denna inriktning där 
merparten av finansieringen har riktats mot individinsatser. 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING 
Under 2021 har arbetsmarknaden börjat återhämta sig från pandemin. Efterfrågan på 
arbetskraft har stärkts och arbetslösheten som helhet har minskat under året, men samtidigt 
har långtidsarbetslösheten ökat. 

Efterfrågan på arbetskraft har under 2021 återhämtat sig till samma nivåer som innan 
pandemin, och har till och med blivit lite större. Arbetslösheten har till följd av den 
återvändande efterfrågan på arbetskraft stadigt minskat från när arbetslösheten var som 
högst i augusti 2020. I landet som helhet är nu arbetslösheten nere på samma nivåer som 2019, 
dvs som före pandemin. Arbetslösheten har dock inte minskat i samma utsträckning i Uppsala 
län som i landet som helhet. 

I Uppsala län var antalet arbetslösa fler sista december 2021 jämfört med sista december 2019, 
(12 750 vs 10 770 personer). Högst arbetslöshet var i augusti 2020 (15 500 personer)

Även om arbetslösheten i relation till arbetskraften är lägre i Uppsala län (6,6%) jämfört med 
landet (7,2%) den sista december 2021, men åtta län av 21 har en lägre arbetslöshet än Uppsala 
län.  Detta kan jämföras med innan 2019 då Uppsala län var ett av de län som hade landets 
lägsta arbetslöshetstal. Uppsala län är det län som drabbats hårdast av pandemin i form av 
ökad andel arbetslösa. 

Utmanande för länet är att långtidsarbetslösheten har ökat så pass mycket, och att den inte 
minskat trots att efterfrågan på arbetskraft har ökat och arbetslösheten har minskat. Nästan 
hälften av alla arbetslösa i länet är långtidsarbetslösa den sista december 2021. En majoritet 
av de långtidsarbetslösa är födda i ett annat land, och många har högst en förgymnasial 
utbildning. De senaste månaderna har antalet långtidsarbetslösa varit relativt konstant. Men 
utvecklingen för långtidsarbetslösheten har liksom utvecklingen för arbetslösheten som helhet 
även den varit något bättre i landet som helhet, där har vi sett att långtidsarbetslösheten har 
börjat minska under andra halvåret 2021.  
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Polariseringen på arbetsmarknaden har ökat, dvs att det är större skillnad mellan de som har 
lätt att få arbete och de som står långt ifrån arbetsmarknaden. De som var långtidsarbetslösa 
under pandemin har också fått allt svårare på arbetsmarknaden nu när allt fler i länet har 
blivit långtidsarbetslösa. För många av dessa personer är utbildning viktigt. I slutet av 2021 har 
återigen hårdare restriktioner satts in på grund av pandemin. 

Målgrupperna som är aktuella att få ta del av insatser finansierade inom 
Samordningsförbundet är den grupp som står allra längst från arbetsmarknaden vilka därmed 
med ovanstående beskrivning av utvecklingen kan antas få ännu större utmaningar att komma 
i arbete. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 
Den rådande pandemin, med ökad belastning på samtliga parter i förbundet har inneburit 
utmaningar i samverkan mellan de olika myndigheterna. Belastningen har påverkat det stöd 
som kunnat ges till individer som behöver samordnade insatser från flera myndigheter. 

För förbundets del har verksamheten bedrivits i digitala former, något som krävt kraft och 
flexibilitet för att kunna möta myndigheternas olika regelverk och behov. Rutiner har dock 
utvecklats för digitala mötena vilket har underlättat och säkerställt att samtliga möten kunnat 
genomföras som planerat. 

På grund av en kraftig ökning av arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden och 
en förändring avseende myndigheternas prioriteringar är bedömningen att förbundets 
målgrupper på sikt kan komma att påverkas negativt. 
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MÅL OCH UTFALL ÅR 2021
Mål 1: Finansierade insatser bidrar till att individer förbättrar sina möjligheter att närma sig 
arbete eller studier, genom individ- eller strukturinsatser.

Resultatmål: 
1.  I de individinsatser som syftar till arbetsåtergång ska minst 35 procent ha kommit i

arbete eller studier (rikssnittet för år 2019 är 31 %)
2.  I de insatser som syftar till förrehabilitering ska minst 90 procent av individerna ha en

plan för vidare rehabilitering.
3. I strukturinsatserna så har 75 procent av målen nåtts.

Uppföljning: Följs upp kvartalsvis.  

Utfall: 1. I individinsatserna har 44 % av de utskrivna deltagarna gått till arbete/studier. 
2. 100 % av deltagarna har en plan för vidare rehabilitering
3. För de tre avslutade strukturinsatserna så har 90 % av målen nåtts.
Status: Målet är nått

Mål 2:  Samordningsförbundet ska vara en arena och kunskapsbärare för kompetenshöjande 
aktiviteter kring samverkan och samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Resultatmål: 1) Minst 12 aktiviteter ska genomföras under året.

Uppföljning: Mäts genom att räkna antalet genomförda aktiviteter.

Utfall: 17 kompetenshöjande aktiviteter i form av webbinarier, kurser, kunskapsdialog och en 
insatsvecka har hållits under året.
Status: Målet är nått 

Mål 3: Stödet till arbetsgivare ska vidareutvecklas för att möta Samordningsförbundets 
målgruppers behov.

Resultatmål: 1. Den digitala utbildningen har marknadsförts mot minst 100 arbetsgivare 
fördelade på länets åtta kommuner.
2. Ett nätverk med arbetsgivare ska startas upp under året

Uppföljning: Mäts genom att minst 100 arbetsgivare fördelade på länets åtta kommuner ska 
ha kontaktats för att få information om utbildningen samt erbjudas möjligheten att delta i ett 
nätverk.

Utfall: 1. Den digitala utbildningen har marknadsförts mot 120 arbetsgivare fördelat på 
länets åtta kommuner genom utskick via mejl samt genom förbundets parter. 
2. Ett nätverk med arbetsgivare har inte startats upp på grund av pandemin med Covid-19. I
stället har ett nätverk med arbetsgivarperspektiv startats upp med förbundets parter för att
identifiera och diskutera fortsatt stöd till arbetsgivare i Uppsala län.

Status: Målet är nått 

Styrning och uppföljning av 
verksamheten
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Nätverk för insatsansvariga
En gång i månaden anordnar Samordningsförbundet ett nätverk för insatsansvariga 
(projektledare) inom insatser beviljade av förbundet. Syftet med nätverket är att ge 
insatsansvariga stöd i sina uppdrag samt möjlighet att regelbundet träffa andra i samma 
roll. Under året har samtliga nätverksmöten hållits digitalt förutom ett. Totalt har det varit 11 
träffar. Mötena är uppskattade och i regel deltar de flesta insatsansvariga.

Kompetenshöjande aktiviteter och webbinarier 
Förbundet strävar efter att vara lyhörda kring de behov och önskemål gällande 
kompetensutveckling som finns hos parterna. Under året har förbundet bjudit in till 
sammanlagt 17 kompetenshöjande aktiviteter. Målgruppen för dessa är chefer/arbetsledare, 
insatsansvariga, medarbetare och politiker hos förbundets parter. Innehållet i dessa aktiviteter, 
som samtliga genomförts digitalt, är varierande men syftar till att bidra med kompetenshöjning 
kring samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Under året har ett antal webbinarier med fokus på parternas roller och uppdrag hållits, 
bland annat kring Försäkringskassans uppdrag kring sjukpenning och aktivitetsersättning 
och vad rehabiliteringskoordinatorns roll i hälso- och sjukvården innebär. Under november 
uppmärksammade förbundet den nationella satsningen ”en vecka fri från våld” och bjöd in 
bland annat NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) och Uppsala kvinnojour för att berätta om 
sitt arbete. 

Sammanlagt har 955 personer tagit del av de aktiviteter som genomförts under året.

Arbetsgivarstöd  
Den digitala plattformen för stöd till arbetsgivare har under året marknadsförts genom 
mejlutskick samt använts av förbundets parter för att informera och stötta arbetsgivare.

Det planerade nätverket för arbetsgivare har på grund av Covid-19 inte startats upp, och 
bedömningen utifrån kontakter med parterna är att ett nätverk är svårt att initiera då det finns 
flera liknande forum för arbetsgivare att delta i. 

Ett nätverk med företrädare för merparten av länets åtta kommuner har träffats vid fyra 
tillfällen under året för att identifiera och diskutera hur ett fortsatt stöd till arbetsgivare 
kan utformas. Nätverket har dels fungerat som ett diskussionsforum, dels som ett 
kunskapshöjande forum där flera inbjudna aktörer har presenterat sitt arbete. Exempel 
på teman har varit Helixrapporten ”Vägen till arbetsgivarna” samt SKR:s projekt ”Socialt 
företagande”. 

Med syfte att lyfta perspektivet med arbetsgivarstöd för att underlätta rekrytering av 
förbundets målgrupper har frågan lyfts in i samtliga Lokusgrupper i länet genom att 
processtödjare deltar i samtliga möten. Detta har resulterat i att en insats rekryterar en 

Övriga aktiviteter 
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arbetsgivarkoordinator som komplement till övrigt stöd samt att fler insatser införlivar 
arbetsgivarperspektivet i arbetet där de avser att använda den digitala plattformen som ett 
verktyg. 

Två webbinarier som vänder sig till arbetsgivare har erbjudits, där 37 arbetsgivare har deltagit. 

Förbundet har deltagit i ett nationellt nätverk för arbetsgivarperspektiv med deltagare från sju 
samordningsförbund, nätverket har under året haft fyra möten där gemensamma frågor har 
diskuterats och goda erfarenheter har delats.   

Forum för inkluderande arbetsmarknad 
Förbundet deltar en gång i månaden i nätverket Forum för inkluderande arbetsmarknad, FIA. 
Syftet är att samla länets resurser för att genomföra gemensamma ansökningar till ESF samt 
att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet. Nätverket leds av Region 
Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om parterna väljer att göra 
ansökningar, inga sådana förfrågningar har inkommit under året.

Förbundet följer noga de behov och diskussioner som lyfts via nätverket. 

Förbundets deltagande i satsning om ökad upptäckt av våld 
Samordningsförbundet Uppsala län deltar sedan våren 2021 i ett nationellt projekt, lett av 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, för att öka upptäckten av våldsutsatthet 
bland deltagarna i förbundets insatser och för att kunna lotsa till rätt stöd. Projektet är 
en del i ett regeringsuppdrag till flera myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan, och innebär konkret att det inom förbundets insatser ställs frågor om våld 
till alla deltagare, och inte bara på indikation. Det innebär också att samtliga medarbetare inom 
insatsen som ställer frågor genomgår en bas och metodutbildning om våld i nära relationer. 

En kartläggning har genomförts över vilket stöd som finns att tillgå för den som uppger sig 
ha varit eller är utsatt för våld, det har också skapats foldrar med information att lämna ut till 
deltagare. 

Inom vårt förbund har tre av individinsatserna ställt frågor till individer om våld i enlighet med 
projektets intentioner. Uppföljning visar att av de 16 tillfrågade personerna mellan 21 och 64 år 
så svarar:

 37% ja på frågan om att de under sin uppväxt har sett eller hört en närstående bli utsatt för 
våld (vanligare bland kvinnor än män).

 83% av de som svarat ja på frågan ovan har även svarat ja på någon/några av frågorna om 
egen erfarenhet av att utsättas för psykisk, fysiskt och sexuellt våld av en närstående.  

 6 %, av de som svarat nej på frågan om att ha bevittnat våld, ja på någon/några av frågorna 
om egen erfarenhet av att utsättas för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld av närstående 
(samtliga av dessa var kvinnor)

Det är alltså ett vanligt samband att under sin uppväxt ha bevittnat våld och att sedan själv 
ha egna upplevelser av våld. Inom förbundet ser vi arbetet med att öka upptäckt av våld som 
ett bidrag i jämställdhetsarbetet och att verka för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
Erfarenheter av våld kan bidra till sämre psykisk och fysisk hälsa, och det kan också vara ett 
dolt hinder för individer att återgå eller komma ut i arbete.  



 § 62 Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län, årsredovisning och revisionsberättelse samt revisionsberättelse folkvalda 2021 - KS-2022/281-1 Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län, årsredovisning och revisionsberättelse samt revisionsberättelse folkvalda 2021 : Arsredovisning 2021.pdf

ÅRSREDOVISNING 2021 - SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN     15

Extern finansiering

Europeiska Socialfonden, ESF  
Kansliet har under året arbetat med att förbereda, formulera och skicka in en ansökan till ESF, 
gällande ett kompetensutvecklingsprojekt, programområde 1. Ansökan blev beviljad med totalt 
6,8 mkr, och kommer att starta upp i januari 2022 och avslutas i april 2023.

Syftet med ansökan är att genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom länets åtta 
kommuner i ett verktyg och förhållningssätt som har döpts till SMAIL (Skattning Mot Arbete I 
Länet). 

Projektet är väl förberett genom att en utbildning i progressionsmätning genom metoden 
BIP (Beskaeftigelses indikator projektet) har genomförts av Vaeksthusets forskningscenter i 
Danmark. Fem kommuner (Enköping, Heby, Håbo, Knivsta och Tierp) deltog och har därefter 
startat arbetet med progressionsmätning som ett förarbete till utbildningsinsatsen. En 
projektledare har rekryterats. 

RegExPro
Förbundet har under året finansierat insatsen RegExPro. Syftet med insatsen är att ge ett 
operativt och strategiskt stöd till Uppsala läns kommuner med att ansöka om och få del av 
utlysta ESF-medel, och vid utrymme annan extern finansiering. Insatsens resultat under 
perioden är att 100% av inskickade ansökningar om extern finansiering i länet har beviljats, 
totalt 24,5 mkr. Dessa är:

• #Vägled – kompetens! – Ett ÖMS-gemensamt projekt med Region Uppsala som
projektägare. Deltagande parter från länet är Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala,
Östhammars kommuner samt Region Uppsala Folkhögskola. Beviljat ESF-stöd: 11 230 062
kr, totalbudget inklusive medfinansiering 16 885 812 kr.

• SMAIL – Ett länsövergripande kompetensutvecklingsprojekt med Samordningsförbundet
som projektägare. Beviljat ESF-stöd: 4 502 114 kr, totalbudget inklusive medfinansiering 6
710 569 kr.

 • TESS – Ett länsövergripande projekt med Heby, Håbo och Östhammars kommuner samt
Studieförbundet Vuxenskolan som parter. Tilläggsbeslut om 99 095 kr från Länsstyrelsens
§37-medel till redan beslutade 830 681 kr. Total budget med redan fördelade medel: 929 776 kr.

Insatsen har också skapat en arbetsgrupp i länet med syfte att diskutera gemensamma 
behov kopplade till utlysningar av extern finansiering och att inspirera till nya ansökningar. 
Utbildningsinsatser i metoden Tjänstedesign har också genomförts inom projektets ramar. 
Nätverket FIA (Forum för inkluderande arbetsmarknad) är styrgrupp för insatsen RegExPro 
vilket ger en stark förankring i länets kommuner.

Uppföljning av insatser
Insatserna följs upp kvartalsvis genom en framtagen mall riktad till styrgrupperna samt för 
individinsatserna genom månadsvisa utdrag ur SUS. För närmare information om uppföljning 
av insatser hänvisas till ”PM för uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 år 2021” samt ”PM för 
uppföljning av insatser kvartal 3 och 4 år 2021”. Insatserna redovisas i tabell nedan och under 
avsnittet avslutade insatser. 
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Deltagare individinsatser
Under året har 452 deltagare inskrivna med personuppgifter fått stöd i någon av 
individinsatserna. Åtta deltagare har registrerats anonymt. 

409 deltagare med personuppgifter har avslutats från förbundets insatser. 205 deltagare är 
utskrivna till arbete/studier/arbetssökande vilket innebär 50 % av alla utskrivna. 186 personer 
(44 %) är utskrivna till arbete/studier efter avslutad insats (46 % kvinnor och 54 % män). 

Resultatet med 44 % utskrivna till arbete/studier och 50 % till arbete/studier/arbetssökande 
visar på god progression mot arbete i förbundets finansierade insatser. 

204 personer (50 %) har skrivits ut till bland annat fortsatt rehab, sjukdom, föräldraledighet, 
flytt, eller övriga orsaker. 

42 % är kvinnor och 58 % är män

59 % är yngre än 30 år

32 % har haft offentlig försörjning 3 år eller 
mer.

41 % har högst grundskoleexamen som 
avslutad utbildning

11 % har någon form av eftergymnasial 
utbildning
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Individinsatser Insatsägare och samver-
kansparter

Insatsperiod Insatsen 
ligger 
i fas 

gällande 
uppsatta 

mål

Styr-
grupps- 
möten 
enligt 
avtal

Inkomna 
avvikel-

ser

Vakanser 
SoF-

medel

1 Heby, Plattform för indi-
vidstöd i samverkan 

Heby kommun Arbetsförmed-
lingen Försäkringskassan 
Region Uppsala

2021-01-01
-

2024-12-31

Ja Ja Nej Ja

2 Östhammar, Bryggan Östhammars kommun Ar-
betsförmedlingen Försäk-
ringskassan Region Uppsala

2018-03-01
-

2023-08-31

Ja Ja Nej Nej

Strukturinsatser

3 Älvkarleby, Lokussam-
ordnare 

Älvkarleby kommun Arbets-
förmedlingen Försäkrings-
kassan Region Uppsala

2018-04-01
-

2023-03-31

Ja Ja Nej Nej

4 Uppsala, Lokussam-
ordnare

Uppsala kommun Arbetsför-
medlingen Försäkringskas-
san  Region Uppsala

2020-01-01
-

2022-12-31

Ja Ja Nej Nej

5 Region Uppsala, 
Reg. Ex.Pro

Region Uppsala Försäkrings-
kassan Arbetsförmedlingen 
Länets åtta kommuner  

2020-10-01
-

2023-09-30

Ja Ja Nej Nej

6 Uppsala, Digital platt-
form för stöd i studier 
och digitaliserad 
samhällsorientering

Uppsala kommun Arbets-
förmedlingen  Försäkrings-
kassan

2021-01-01
-

2022-12-31

Ja Ja Ja Nej
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Insatser som avslutats under året
Framsteget, Håbo INDIVIDINSATS

Insatsägare: Håbo kommun
Samverkanspart: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Region Uppsala

Insatsperiod: 2018-01-01 - 2021-12-31

Insatsen Framsteget, som består av Ungdomssatsningen och Samordningsteamet har haft som syfte att 
stötta individer att uppnå egen försörjning genom samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och erbjuda 
förrehabilitering för individer med oklara behov. Inom insatsen har också en samverkansstrateg arbetat för 
att stödja lokusgruppen och bidra till att effektivisera samordningen och resursutnyttjandet. 

Den målgrupp som insatsen arbetat med är individer som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden där nästa 
steg är oklart, många gånger med långvarig offentlig försörjning. I ungdomssatsningen har målgruppen varit 
unga vuxna med eller utan aktivitetsersättning och nyanlända unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

Insatsen har uppfyllt sina mål och erfarenheter och lärdomar från denna insats har tagits till vara både inom 
ordinarie verksamhet inom kommunen samt inför uppstart av Framsteget 2.0. 

Jobbcentrum-ung, Jobbcentrum- Rehabilitering, 
Enköping

INDIVIDINSATS

Insatsägare: Enköpings kommun Samverkanspart: Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2018-02-01 - 2021-12-31

Insatsens övergripande syfte har varit att individer som är i behov av samordnade insatser inom Jobbcen-
trums verksamhet eller inom Enköpings kommun ska kunna återgå eller inträda på arbetsmarknaden. Insat-
sen har bestått av Jobbcentrum-ung och Jobbcentrum-rehabilitering. 

Arbetet med avsedda målgrupper har kunnat prioriterats och arbetsmarknadsinsatser har tilldelats viss 
ökning av resurser och en tydligare inriktning från politiskt håll. Det har etablerats en större förståelse för 
Jobbcentrums målgrupper och deras behov samt för kommunens medborgare som står utanför studier eller 
arbetsmarknad i det längre perspektivet. 
Kontakten med Arbetsförmedlingen har underlättats genom att en Arbetsförmedlare funnits på plats i insat-
sen, vilket bidragit till att förbättra samverkan. 

Insatsen har vunnit värdefulla erfarenheter kring bemötande av deltagare och förfinat metoder för coachande 
samtal och för arbetsprocessen med en individ. Erfarenheter från denna insats har lyfts in den nya insatsen 
Jobbcentrum-din väg framåt. 

Insatsen har nått sina uppsatta mål och arbetet har resulterat i en positiv effekt för deltagarna, utifrån att ett 
antal deltagare har gått ut i arbete eller studier.

En väg in-flera vägar ut, Knivsta INDIVIDINSATS

Insatsägare: Knivsta kommun
Samverkansparter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
och Region Uppsala

Insatsperiod: 2018-01-01 - 2021-12-31

Insatsen har bestått av två delar: Den första delen syftade till att skapa en struktur för att bedriva samverkan 
(med parterna ovan) avseende integrations- och arbetsmarknadsfrågor så att fler individer kommer ut i ar-
bete eller studier. Det skulle skapas förutsättningar för en effektiv samverkan om individen i behov av arbets-
livsinriktad rehabilitering. Insatsens andra del, som startade januari 2019 skulle operativt stödja individer i 
behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett ersättningsform. 

forts nästa sida
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Genom insatsen har myndighetsöverskridande samverkan möjliggjorts för fler kommuninvånare än tidigare. 
Insatsen har inneburit ökade resurser för målgruppen och att fler invånare fått stöd till arbete och sysselsätt-
ning. Samverkan mellan kommunen och regionen, genom rehabiliteringskoordinatorerna, har tydligt förbätt-
rats vilket är av avsevärd vikt för många deltagare. 

Målen i insatsen första strukturella del, har delvis uppfyllts. Den överenskommelse som skrevs fram har efter 
Arbetsförmedlingens reformering inte kunnat efterlevas på det sätt som var avsett. I insatsen andra, operati-
va del, har samtliga mål uppfyllts.

Växtverket, Tierp INDIVIDINSATS

Insatsägare: Tierps Kommun
Samverkansparter:  Region Uppsala, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2019-09-01 - 2021-12-31

Insatsen har syftat till att utveckla en del inom kommunens arbetsmarknadsenhet för att möta behovet av en 
praktisk verksamhet som kan hjälpa deltagare till aktivering. Inom insatsen har ett växthus byggts upp, där 
det ska bedrivas odling från grunden där deltagarna får arbeta praktiskt. De får möjlighet att öka den sociala 
interaktionen vilket kan ge en naturlig integration. 

Kombinerat med växthuset så har ett jobbtorg utvecklats som ska vidga individernas kunskaper inom olika 
områden såsom ekonomi, attityder, hälsa, friskvård, kulturer samt de kunskaper som behövs för att bygga 
ihop ett växthus till att odla. 

Målen med insatsen har helt eller delvis uppfyllts. Både förfarandet med att bygga upp ett växthus samt 
etablera ett jobbtorg med insatser för deltagare har kraftigt begränsats med anledning av pandemin. Däremot 
har upplägget, som innebär samverkan mellan deltagande i Växtverket, övrig gruppverksamhet samt indivi-
duella coachande möten visat sig framgångsrikt för den enskildes progression och blir därför ett arbetssätt 
som personalen kommer att fortsätta med. 

Resultaten ligger till grund för fortsatt utveckling av verksamheten.

Implementering av Rutin för flerpartssamverkan, 
Uppsala

STRUKTURINSATS

Insatsägare: Uppsala kommun 
Samverkansparter: Försäkringskassan, Region Uppsala och 
Arbetsförmedlingen   

Insatsperiod: 2020-01-01 - 2021-12-31

Syftet har varit att testa och implementera en gemensam rutin för flerpartsmöte (Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan, Region Uppsala och Uppsala Kommun), så alla parter kan kalla till möten för individer som 
behöver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Inom insatsen har det funnit en arbetsgrupp består av processledaren samt en representant från varje part. 
Arbetsgruppen har bland annat planerat aktiviteter, diskuterat parternas uppdrag, analyserat och gjort upp-
följningar, förankrat och justerat i rutinen, informerat om rutinen, haft utbildningsinsatser för parterna om 
flerpartsrutinen och diskuterat avvikelser. 

Målen för insatsen är uppnådda men antalet möten inom ramen för rutinen har varit begränsat med anled-
ning av pandemin. Många möten har avbokats och digitala möten har varit svåra att genomföra på grund av 
avsaknad av säkra gemensamma digitala system. Fortsatt uppföljning av implementering av rutin för fler-
partsmöten kommer ske genom den strategiska utvecklingsgruppen samt i länets lokusgrupper. 
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Nya vägar för samverkan STRUKTURINSATS

Insatsägare: Arbetsförmedlingen
Samverkansparter: Heby kommun, Knivsta kommun, Tierps 
kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun

Insatsperiod: 2020-10-01 - 2021-12-31

Insatsen har bestått av två delar, en förstudie samt en operativ resurs kopplad till Samordningsförbundets 
pågående insatser i fem av länets åtta kommuner. Insatsen inleddes med en kartläggning för att få ett under-
lag som skulle ligga till grund inför att Arbetsförmedlingen i Uppsala ser över sin samverkan med kommu-
nerna och även andra parter i länet. 

Utifrån förstudiens resultat men även med hänsyn till de förändringar som är på gång inom Arbetsförmed-
lingen i samband med reformeringen har insatsen jobbat fram en processkarta som visar vad de kan bidra 
med i kommunprojekten framöver. 

Insatsen har bidragit till att tydliggöra för samverkansparterna hur samarbetet inom ramen för Samordnings-
förbundet är tänkt att utformas framöver. Det nya arbetssättet behöver följas upp och utvärderas löpande. In-
satsen har inte uppfyllt målet om att skapa en ”gemensam verktygslåda” då kommunerna förväntar sig mera 
tydlighet kring vad de förväntas bidra med. Kommunerna vill också ha mera information om vad de fristående 
aktörer kan ge för stöd till de gemensamma individerna för att kunna erbjuda ett kompletterande stöd. 

Målen för den operativa resursen har uppfyllts och den operativa resursen från Arbetsförmedlingen har fått 
bra kontakt med alla 5 kommuner. Alla ingående kommuner har uttryckt att man ser en tydlig skillnad i och 
med att det funnits tillgång till den operativa resursen. 

Studie REKO ortopedmottagningen STRUKTURINSATS

Insatsägare: Region Uppsala Samverkansparter: Försäkringskassan

Insatsperiod: 2019-07-01 - 2021-09-30

Det huvudsakliga syftet har varit att genomföra/slutföra en vetenskaplig studie kring hur införandet av en 
rehabiliteringskoordinator på sjukhusets ortopedmottagning har effekt på sjukskrivning och återgång i/på-
början av arbete eller studier för patienter som är sjukskrivna. 

Tiden för inklusion förlängdes för att kunna få in fler deltagare. Patienter har inkluderats t o m 2021-03-31 
och med en interventionstid på upp till 6 månader är den tiden avslutad 2021-09-30. Därefter har 6 månaders 
uppföljning påbörjats för de sist inkluderade patienterna, med enkät per brev och ev. påminnelser. Först där-
efter kan data för hela studien bearbetas, analyseras och tillgängliggöras i en forskningsrapport. 

Med anledning av detta kan bedömning av måluppfyllelsen göras först när forskningsrapporten färdigställts. 

Samverkan, Implementering av flerpartsrutin STRUKTURINSATS

Insatsägare: Älvkarleby kommun
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Region Uppsala

Insatsperiod: 2021-04-01 - 2021-12-31

Syftet med insatsen har varit att implementera rutin för flerpartsmöte mellan Arbetsförmedling, Region Upp-
sala, Försäkringskassan och Älvkarleby kommun. Detta för att alla parter ges möjlighet att kalla till möten för 
individer i behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser. 

Genom implementering skapas hållbara strukturer som fungerar över tid och det är angeläget att det inom 
Älvkarleby används samma rutin som hos de andra parterna i länet, allt för att skapa tydligare strukturer 
utifrån funktion och undvika personbundna strukturer. 

forts nästa sida
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I och med insatsens genomförande har samverkansuppdraget fått en formell förankring och rutinen utgör 
nu en gemensam plattform för parterna i arbetet med individer i behov av samordnade arbetslivsinriktade 
insatser. Behovet av en gemensam strukturell flerpartssamverkan kring målgruppen kan bättre tillgodoses 
än före införandet av rutinen. 

Målen med insatsen är uppfyllda. Dock behöver arbetet med implementeringen av rutinen fortgå lokalt i den 
egna organisationen för att fördjupas och bli ett naturligt arbetssätt i arbetet. Fortfarande finns en viss utma-
ning i att lokalt hålla i rutinen för flerpartssamverkan och därför kommer uppdraget med en processledare 
att fortsätta inom Älvkarleby kommun. 

Ung Intro, Uppsala STRUKTURINSATS

Insatsägare: Uppsala kommun
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Region Uppsala

Insatsperiod: 2018-05-21 - 2021-06-30

Syftet var att skapa en pilotverksamhet för ungdomar som uppbär aktivitetsersättning med behov av förreha-
biliterande insatser för att nå det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
De unga skulle få hjälp att bryta inaktivitet, social isolering, få möjlighet att ta ansvar för sin planering och öka 
tilltron till den egna förmågan och motivationen till arbete. Medarbetarna i insatsen har arbetat enligt Case 
management-metodiken. De övergripande målen är uppnådda. Insatsen och det upparbetade arbetssättet 
kommer att implementeras inom Arbetsmarknadsförvaltningen, i samverkan med Vård- och omsorgsförvalt-
ningen inom Uppsala kommun. Samtliga insatsmål och hälften av effektmålen är uppnådda efter insatsens 
avslut. Insatsens resultat har spridits genom ett slutseminarium som hölls digitalt i maj 2021. 

Bryggan, Östhammar (1:a delen) INDIVIDINSATS

Insatsägare: Östhammars kommun
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Region Uppsala 

Insatsperiod: 2018-03-01 - 2021-08-31

Insatsen Bryggan, var syfte är att bryta ungdomars sociala utanförskap genom att fånga upp dem som sitter 
hemma och varken går i skolan eller jobbar och arbeta för att motivera dem till att fortsätta studera eller del-
ta i aktiviteter mot arbetsmarknaden, har pågått sedan 2018. Från och med augusti 2021 har Bryggan utökat 
sin målgrupp till att också omfatta vuxna individer. Därav har en slutrapport skrivits på den första delen av 
insatsen. 

I och med att insatsen fortsätter med en utökad målgrupp visar det tydligt att arbetssättet med att utifrån 
varje individ ge stöd utifrån dennes förutsättningar och behov är framgångsrikt. Bryggan bygger på frivillighet 
och utgör ingen myndighetsutövning gentemot deltagaren. Bryggan bidrar till att samordna och samverka 
kring deltagaren, utifrån individuella behov och med deltagaren i centrum. Coacherna samordnar och lotsar 
vidare men inom Bryggan finns inga egna aktiviteter utan dessa ska finnas i ordinarie verksamheter. På så 
sätt ersätter inte bryggan någon verksamhet utan kompletterar. 

Målen för insatsen är helt eller delvis uppfyllda, bland annat beroende på att en del deltagare inte svarat på 
samtliga frågor för utvärdering.
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SAMMANFATTANDE ANALYS AV UTFALLET 
Femton insatser, varav sju riktade mot individ, har finansierats av Samordningsförbundet under 
året. Nio insatser har avslutats. Bryggan Östhammar har lämnat in en slutrapport för den 
första delen av insatsen men insatsen fortsätter med utvidgad målgrupp. 

De individinsatser som är finansierade av Samordningsförbundet innefattar målgrupper med 
omfattande behov av stöd. Individinsatserna har i första hand mål kopplat till förrehabiliterande 
insatser och där syftet är att deltagaren ska nå nästa steg för att närma sig arbete eller 
studier. Trots att detta är målet är det en stor andel av deltagarna som tar sig längre än så, 
och går ut i subventionerade eller icke subventionerade anställningar, studier eller blir aktivt 
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. 

Sett till rikssnittet av hur många av deltagarna inom Samordningsförbundens insatser 
som skrivs ut till arbete/studier (2019 var det 31 %) så når finansierade insatser hos 
Samordningsförbundet Uppsala län långt däröver, 44 % av deltagarna går till arbete/studier 
efter deltagande i insats. Vi bedömer att målgruppen för insatserna är relevanta. 

För år 2021 har styrelsen också valt att ha ett mål för att följa upp hur stor andel av deltagarna 
som har en plan för vidare rehabilitering där genomsnittet för individinsatserna hamnar på 

100 %, att alla deltagare som varit aktuella för att göra en planering har fått en sådan. Vi ser 
detta som ett gott resultat av det arbete som görs inom insatserna och att det ligger väl i linje 
med det mål för individinsatserna som satts upp av styrelsen för år 2021. 

Insatserna av strukturell karaktär syftar till att indirekt ge effekter som möjliggör för individer 
att nå arbete eller studier. Målet att 75% av strukturinsatserna ska nå sina uppsatta mål vid 
avslut har nåtts och hos de tre avslutade strukturinsatserna så ligger måluppfyllelsen på ca 
90%. 

Förbundet gör bedömningen att det strukturerade och systematiska sättet som kansliet jobbar 
på med kvartalsvis uppföljning av samtliga insatser starkt bidrar till den goda måluppfyllelsen. 
Genom att regelbundet och strukturerat följa upp insatserna på ett flertal faktorer erhålls 
kunskap om progressionen och som innebär att fokus kan sättas på rätt saker om det behövs 
för att nå målen. 

UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN  
Förbundet arbetar med systematisk kvalitetsutveckling för att säkra att arbetet bedrivs 
ändamålsenligt och med hög kvalitet. En del av detta arbete är verksamhetens internkontroll 
som syftar till att säkra de processer som leder fram till finansiering av insatser för parterna. 
Förbundet har inget verksamhetsansvar gentemot parterna men arbetar aktivt för att säkra 
kvaliteten i processerna, bland annat genom tydliga ramar för finansiering och genom 
uppföljning av verksamhetens resultat, kvalitet och ekonomi. 

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att förbundet ägnar sig åt:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer
De områden som har följts upp under år 2021 är ekonomi/budget, personal/medarbetare inom
kansliet, verksamhetsmål samt finansierade insatser.
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Uppföljningen visar att verksamheten har genomförts ändamålsenligt och att tillförlitlig 
finansiell rapportering skett, samt att tillämpliga föreskrifter och riktlinjer efterlevts. 
Uppföljningens resultat ligger till grund för riskanalys och reviderad internkontrollplan för år 
2022.

EKONOMI/BUDGET
Granskning av att budget är i balans sker fem gånger per år och redovisas till styrelsen 
vid samtliga möten, resultatet visar en korrekt hantering. Genomgång av stickprov av 
ersättningsblanketter visar att utbetalning för arvode har skett korrekt.  

Personal/medarbetare inom kansli 
Genomgång av rutinbeskrivningar visar att dessa är uppdaterade. Kansliet har tagit fram  
rutinbeskrivningar för samtliga identifierade huvudprocesser. Vad gäller tillgång till extern 
kompetens för att säkerställa behov av kunskap inom specifika områden så har ett sådant 
dokument tagits fram tidigare. Vid behov av extern kompetens sker dialog mellan ordförande 
och förbundschef för att möta behoven. 

Verksamhetsmål
Genomgång av verksamhetsmålen visar att samtliga mål har uppnåtts. Utfallet för 
individinsatserna ligger på en hög nivå. För strukturinsatserna ligger även dessa i linje med 
uppsatta mål för respektive insats. 

Finansierade insatser
Kvalitetssäkring sker genom att finansierade insatser redovisar kvartalsrapporter med 
uppföljning av mål och resultat. I denna har styrgrupperna svarat på ett antal fastställda frågor 
som rör styrning, måluppfyllelse, budget och vakanser. Uppföljningen återrapporteras till 
styrelsen två gånger per år genom särskilt PM (PM för uppföljning av insatser). Uppföljningen 
visar på korrekt hantering utifrån internkontrollplanen.  

Budget och medelstilldelning  
Samordningsförbundets budget ska enligt lag fastställas i november året innan 
räkenskapsåret. Budget för år 2022 har fastställts av förbundsstyrelsen den 25 november år 
2021 med reservation för ESF bidrag som inte var beslutat vid detta tillfälle. 

Staten står för hälften av medlemsavgiften genom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner delar på resterande 25 %.

Medlemsintäkterna har varierat under åren, med en högsta nivå på 24 000 tkr vid uppstarten 
och som lägst 20 200 tkr. Den totala tilldelningen för 2021 uppgick till 23 090 tkr, en höjning  
med 1 090 tkr jämfört med föregående år. Tillsammans med det samlade överskottet från 
tidigare år på 5 124 tkr (bunden reservfond ej medräknad) fanns 28 214 tkr att fördela för 
2021. Resultatet 2021 visar ett överskott på 1 405 tkr, vilket kan jämföras med budgeterat 
underskott på 1 060 tkr. Förbundet fortsätter att arbeta aktivt för att minska det ackumulerade 
överskottet. 

Kapitalförvaltning 
Överskottet från verksamhetens uppstartsfas har placerats i Nordeas institutionella 
korträntefond. Värdet av fonden uppgår 2021-12-31 till 5 802 tkr. I värdet ingår orealiserad 
värdeminskning med 2 tkr.
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Under början av 2021 har andelar i korträntefonden sålts av med 2 miljoner kr för att täcka ett 
tillfälligt likviditetsbehov.

Ovanstående placering följer av styrelsen beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
Inga personalförändringar har skett under år 2021. Sjukfrånvaro rapporteras ej av 
integritetsskäl, då förbundet har mindre än 10 anställda.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
På grund av rådande pandemi står vi inför stora utmaningar med ökad långtidsarbetslöshet 
och därmed fler individer utanför arbetsmarknaden. Fler långtidsarbetslösa kan komma att 
öka kraven på våra parter. En försämrad konjunktur kan påverka våra parters prioriteringar. 
Om parternas regelverk och uppdrag ändras kan fokus för förbundets verksamhet också 
behöva ändras och justeras utifrån vilka behov som uppstår. Därutöver kan även begränsade 
resurser inom förbundet medföra en sårbarhet, då förbundet förväntas stödja bred och 
komplex samverkan med många olika parters behov.
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Ekonomisk redogörelse

Kommentar till årsredovisning 2021 
År 2021 redovisar Samordningsförbundet Uppsala län ett överskott på 1 405 tkr, att jämföra 
med 2020 års underskott på -1 060 tkr. 

Budgeten för 2021 var satt till -1 611 tkr. Avvikelsen beror i första hand på att det rekvirerats 
mindre pengar än budgeterat, detta beror till stor del på pandemin. Flera insatser överför ej 
utnyttjade medel till 2022.

Inga investeringar har gjorts under året.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Ekonomisk översikt (belopp i TSEK)
Utfall  
2021

Utfall
2020

Intäkter

Medlemsavgifter 23 090 22 000

Kostnader

Samverkaninsatser -16 270 -18 778

Förtroendevalda -339 -313

Förvaltning -5 076 -3 969

Resultat 1 405 -1 060

Balanskravsavstämning
Första åren, 2008–2010, när Samordningsförbundet i Uppsala län startade upp sin verksamhet, 
genererades ett överskott på grund av att verksamheten inte kom i gång enligt plan. Utifrån 
detta finns det beslut på att dessa överskott skall minskas kommande år och inget krav på 
återbetalning till medlemmarna föreligger.

Vinsten för år 2008–2010 uppgick till 24 696 tkr, överskottet har sedan succesivt arbetats ner 
under åren 2011–2020, se uppställning nedan. För 2021 har vi återigen ett överskott, 1 405 tkr, 
vilket härrör till ej nyttjade insatsmedel. Det har funnits svårigheter för insatserna att bedriva 
verksamheten fullt ut under pandemin och flera insatser har skjutit över kvarvarande medel till 
2022.

Om överförda medel och ansökningar som beviljats för år 2022 nyttjas fullt ut, kommer 
överskottet att komma ner under de nivåer som Nationella rådet rekommenderat i sin skrivelse 
från 2013-10-02 angående storlek på sparade medel/eget kapital.
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Förtroendevalda och förvaltning
Kostnader för förtroendemannastyrningen uppgick till 339 tkr under år 2021, vilket ligger i 
paritet med 2020 (313 tkr), budgeten var satt till 800 tkr.

Differens mot budget beror på att digitala möten införts på grund av Covid-19, vilket medfört 
halvdagsarvoden i stället för heldagsarvoden, inga resekostnader och inga lokalkostnader.

Förvaltningen har för år 2021 förbrukat 5 076 tkr, vilket överskrider budgeten som var satt till 
4 300 tkr. 2021 uppgick förbrukningen till 3 969 tkr. Det som påverkat förvaltningens differens 
mot budget 2021 är en kompletteringspremie för förmånsbestämd pension enligt KAP-KL med 
därtill hörande löneskatt, totalt 850 tkr.

Kostnad förtroendevalda och förvaltning, TSEK
Utfall         
2021

Utfall         
2020

Budget      
2021

Förtroendevalda 339 313 800

Utfall mot budget 42% 31%

Förvaltning 5 076 3 969 4 300

Utfall mot budget 118% 91%

Förbrukningskvoterna i efterföljande tabell visar samverkansinsatsernas förbrukade medel 
i jämförelse med en linjär förbrukning över tid. Målvärdet är 100 procent. Avvikande värden 
innebär att insatsen har förbrukat mer eller mindre än vad som är rimligt och syftar till att ge 
signal om extra uppmärksamhet. Tabellen visar att insatsernas faktiska förbrukning i de flesta 
fall är något lägre än förväntat. Årets förbrukningskvot uppgick till 83% mot budget.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat 9,639 10,261 4,797 -5,138 -3,017 0,291 -3,566 -0,051 -0,775 -2,884 0,194 -2,567 -1,060 1,405

Reservfond -1

Årets resultat 8,639 10,261 4,797 -5,138 -3,017 0,291 -3,566 -0,051 -0,775 -2,884 0,194 -2,567 -1,060 1,405
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SAMVERKANSINSATSER
Insatsnamn Huvud-projektägare Utfall TSEK 

2021
Utfall TSEK 

2020
Förbruknings-

kvot mot budget 
2021

Nya vägar för samverkan Arbetsförmedlingen 579 242 75%

Jobbcentrum Enk kommun & AF 1 836 1 607 91%

IPS Enköping - 205

Individstöd i samverkan Heby - 1 323

Plattform för individstöd Heby 1 619 - 76%

Framsteget Håbo kommun & AF 2 423 2 675 98%

En väg in - flera vägar ut Knivsta 1 317 1 524 90%

REKO Region Uppsala 308 592 100%

RegExPro Region Uppsala 915 55 65%

Samordnare och partsamordnare Tierp - 168

Språkstödledare Tierp - 721

Växtverket Tierp 1 817 2 140 94%

Ung Intro Uppsala 829 2 268 100%

Extratjänster Uppsala - 96

Samverkan Gottsunda Uppsala - 333

Progressionsteam SFI Uppsala - 676

Kartläggning av sjukskrina utan SIG Uppsala 200

Implementering rutin flerpartsmöten U-sala kommun & 785 890 75%

Lokussamordnare Uppsala 340 322 94%

Digital plattform för stöd Uppsala 638 - 48%

Lokussamordnare Älvkarleby 29 105 82%

Lokussamordnare Älvkarleby 109 - 91%

Ungdomscoach Älvkarleby - 302

Samverkan impl av rutin flerpart Älvkarleby 326 - 92%

Bryggan inkl förlängning Östhammar 1 617 1 550 99%

Summa samverkansinsatser 15 487 17 994

Ekonom projektstöd 360 365

Verksamhetsutvecklare 353 354

Kompetenshöjande insatser 70 65

Summa övriga samverkansinsatser 783 784

SUMMA SAMVERKANSINSATSER TOTALT 16 270 18 778

Inriktning insatser 2021 utfall-budget Utfall TSEK 
2021

Budget TSEK 
2021

Förbrukningskvot 
mot budget, %

Samverkansinsatser 15 487 18 591 83%

Övriga samverkansinsatser 783 1010 78%

SUMMA 16 270 19 601
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RESULTATRÄKNING

Årsbokslut 2021-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

21-01-01
21-12-31

20-01-01
20-12-31

Budget
2021

Verksamhetens intäkter

Sidointäkter Not 1 3

Rörelseintäkter Not 2 23 090 000 22 000 000 23 090 000

Summa verksamhetens intäkter 23 090 003 22 000 000 23 090 000

Verksamhetens kostnader

Kostnader för samverkansinsatser Not 3 -15 487 142 -17 993 650 -18 591 000

Kostnader för övriga samverkansinsatser Not 4 0 0 0

Övriga driftskostnader Not 5 -571 517 -721 159 -624 000

Kostnader för lokaler -277 000 -243 291 -320 000

Kostnader för personal Not 6 -5 337 455 -4 142 134 -5 156 000

Avskrivningar

Avskrivningar inventarier -10 567 -18 037 -10 000

Verksamhetens nettokostnader -21 683 681 -23 118 271 -24 701 000

Verksamhetens resultat 1 406 322 -1 118 271 -1 611 000

Övriga finansiella intäkter Not 7 7 316 163 425

Räntekostnader skattekonto Not 7 -275 -53

Övriga finansiella kostnader Not 7 -8 497 -104 806

Resultat efter finansiella poster 1 404 866 -1 059 705 -1 611 000

ÅRETS RESULTAT 1 404 866 -1 059 705 -1 611 000
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BALANSRÄKNING

Årsbokslut 2021-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Not 8 0 10 567

Summa anläggningstillgångar 0 10 567

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar Not 9 56 494 72 223

Interimsfordringar 15 120 39 938

Summa fordringar 71 614 112 161

Kortfristiga placeringar Not 10 5 802 152 7 803 887

Kassa och bank Not 11 7 082 424 3 544 684

Summa kassa och bank 12 884 576 11 348 571

Summa omsättningstillgångar 12 956 190 11 460 732

SUMMA TILLGÅNGAR 12 956 190 11 471 299

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bunden reservfond 1 000 000 1 000 000

Överskott från tidigare år 6 183 677 8 749 672

Redovisat resultat fg år -1 059 705 -2 565 995

Årets resultat 1 404 865 -1 059 705

Summa eget kapital 7 528 837 6 123 972

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 4 542 842 4 680 953

Övriga kortfristiga skulder Not 12 431 347 291 569

Interimsskulder Not 13 453 164 374 805

Summa kortfristiga skulder 5 427 353 5 347 327

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER 12 956 190 11 471 299
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KASSAFLÖDESANALYS

Årsbokslut 2021-12-31

Samordningsförbundet Uppsala län, 222000-2576

2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat 1 404 865 -1 059 705

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar 10 567 18 037

Värdeförändring fondplaceringar 58 619

Kassaflöde från verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

1 415 432 -983 049

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 40 547 62 467

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 80 026 -761 231

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 536 005 -1 681 813

Investeringsverksamhet - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -

Finansieringsverksamhet - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde 1 536 005 -1 681 813

Likvida medel från årets början 11 348 571 13 030 385

Likvida medel vid årets slut (fond samt kassa) 12 884 576 11 348 572

Varav värdeförändring pga ny redovisningsprincip

Förändring i likvida medel 1 536 005 -1 681 813
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år och följer lagen om 
komunal bokföring och redovisning,  LKBR ( 2018:597).

•  Periodiseringar av intäkter och kostnader har skett för att ge en rättvisande bild av resultat
och finansiell ställning.

• Avskrivningar av matriella anläggningstillgångar sker enligt plan över 5 år.

•  Finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas
till verkligt värde i enlighet med LKBR 7 kap. 6 §.

• Samtliga leasingavtal har klassificerats som operationell leasing.
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NOTER

Noter till resultaträkning per 2021-12-31
21-01-01
21-12-31

20-01-01
20-12-31

Not 1 Sidointäkter
Öresutjämning 3 0

Not 2 Rörelseintäkter

Enköpings kommun 686 853 647 131

Heby kommun 208 959 201 797

Håbo kommun 326 677 314 182

Knivsta kommun 283 660 270 618

Tierps kommun 317 500 303 370

Uppsala kommun 3 476 878 3 308 466

Älvkarleby kommun 141 577 135 646

Östhammars kommun 330 396 318 790

Region Uppsala 5 772 500 5 500 000

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 11 545 000 11 000 000

Summa medlemsavgifter/rörelseintäkter 23 090 000 22 000 000

Not 3 Kostnader för samverkansinsatser
Framsteget, Håbo -2 422 881 -2 674 996

Bryggan, Östhammar -1 617 534 -1 550 000

Ung Intro, Uppsala -829 000 -2 268 464

Extratjänster, Uppsala - -95 663

Samordnare och partssamordnare, Tierp - -167 562

En väg in och flera vägar ut, Knivsta -1 316 726 -1 523 530

Jobbcentrum ung rehab, Enköping -1 836 478 -1 607 440

IPS, Enköping - -205 012

Lokussamordnare, Älvkarleby -28 836 -105 151

Lokussamordnare, Älvkarleby -108 661 -

Ungdomscoach, Älvkarleby - -301 539

Individstöd i samverkan, Heby - -1 323 619

Språkstödsledare, Tierp - -721 000

Samverkan, Gottsunda - -332 563

Progressionsstöd SFI, Uppsala - -676 600

Växtverket, Tierp -1 817 367 -2 139 873

Reko, Region Uppsala -308 250 -591 500

Impl rutin flerpartsmöten, Uppsala -784 628 -890 041

Kartläggning av sjukskrivna utan SGI -200 043

Lokussamordnare, Uppsala -339 925 -322 440

RegExPro, Region Uppsala -915 090 -54 722

Nya vägar för samverkan, Heby -578 820 -241 891

Digital plattform för stöd -638 246 -

Plattform för individstöd/samv, Heby -1 618 712 -

Samverkan impl av rutin för flerpartssamv, Äby -325 988 -

Summa kostnader samverkansinsatser -15 487 142 -17 993 649
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21-01-01
21-12-31

20-01-01
20-12-31

Not 4 Kostnader för övriga samverkansinsatser
info- kunskapshöjande insatser övriga 0 -84 641

Summa övriga utvecklingsinsatser 0 0

Not 5 Övriga driftskostnader
Förbrukningsinventarier -20 673 -29 625

IT-tjänster, programvaror och datorhyra -188 220 -200 043

Konsultarvoden -10 000 -146 568

Medlemsavgifter, NNS och Pacta -57 900 -55 620

Kostnader revision -126 000 -93 900

Övriga kostnader -168 724 -195 403

Summa övriga driftskostnader -571 517 -721 159

Not 6 Kostnader för personal
Arovden till ledamöter -274 377 -249 356

Lön tjänstermän -2 790 399 -2 631 974

Pensions- övriga gruppförsäkringar -1 100 188 -302 624

Kompetensutveckling -189 529 -56 327

Förändring av semesterlöneskuld -143 366 -74 070

Arbetsgivaravgifter -827 951 -802 243

Övr personalkost, förmåner, representation -11 645 -25 540

Summa kostnader för personal -5 337 455 -4 142 134

Not 7 Finanseilla kostnader och intäkter
Realiserade vinster Nordea kortränta 6 762 163 425

Orealiserade förluster  Nordea kortränta -8 497 -104 806

Valutakursvinst 554

Räntekostnader skattekonto -275 -53

Summa övr finansiella kostnader och intäkter -1 456 58 566

Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 353 832 353 832

Ack avskrivningar inventarier -353 832 -343 265

Summa materiella anläggningstillgångar 0 10 567

Not 9 Övriga kortfristiga fordringar
Momsfordran 56 494 72 223

Skattekonto 0

Summa övriga kortfristiga fordringar 56 494 72 223

Not 10 Kortfristiga placeringar
Nordea Institutionell kortränta 5 802 152 7 803 887

Summa kortfristiga placeringar 5 802 152 7 803 887

Not 11 Kassa och bank
Plusgirokonto 7 082 424 3 544 684

Summa kassa och bank 7 082 424 3 544 684

Not 12 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 82 966 85 922

Avräkning särskild löneskatt på pensioner 268 365 121 768

Upplupna arbetsgivaravgifter 80 016 83 879

Summa övriga kortfristiga skulder 431 347 291 569

Not 13 Interimsskulder
Upplupna semesterlöner 274 056 250 194

Beräknad uppl soc avg semesterskuld 86 108 78 611

Övr upplupna kostnader/förutbet intäkter 93 000 46 000

Summa interimsskulder 453 164 374 805



 § 62 Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län, årsredovisning och revisionsberättelse samt revisionsberättelse folkvalda 2021 - KS-2022/281-1 Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län, årsredovisning och revisionsberättelse samt revisionsberättelse folkvalda 2021 : Arsredovisning 2021.pdf

ÅRSREDOVISNING 2021 - SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA LÄN     34

DRIFTSREDOVISNING
Driftsredovisning (belopp i TSEK) Budget 

2021
Utfall
2021

Diff mot budget 
2021

Intäkter

Medlemsavgifter 23 090 23 090 0

Administrativa kostnader

Styrelse -800 -306 494

Kansli och kringkostnader -4 300 -5 109 -809

Kostnader samverkansinsatser

Individanpassade

Jobbcentrum, Enköping -2 020 -1836 184

Framsteget, Håbo -2 460 -2423 37

En väg in - flera vägar ut, Knivsta -1 864 -1317 547

Ung Intro, Uppsala -829 -829 0

Bryggan (inkl förlängning), Östhammar -1 627 -1617 10

Växtverket, Tierp -1 939 -1817 122

Plattform för individstöd, Heby -2 121 -1 619 502

Strukturanpassade

Lokussamordnare, Uppsala -360 -340 20

Digital plattform för stöd, Uppsala -1 317 -638 679

Implementering rutin flerpartsmöten, Uppsala -1 050 -785 265

Lokussamordnare, Älvkarleby -35 -29 6

Lokussamordnare, Älvkarleby -119 -109 10

Samverkan impl av rutin för flerpartssamv, Ä-by -355 -326 29

Nya vägar för samverkan, AF -770 -579 191

RegExPro, Region Uppsala -1 417 -915 502

REKO, Region Uppsala -308 -308 0

Övriga samverkansinsatser

Ekonom projektstöd -400 -360 40

Verksamhetsutvecklare -460 -353 107

Kompetenshöjande insatser -150 -70 80

TOTALT 2021-12-31 -1 611 1 405 3 016
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